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Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: Nr sprawy: 106 / 2017 dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku.
W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści zapisów SIWZ odnośnie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów medycznych
jednorazowego użytku, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach informuje:
Pytania i odpowiedzi:
1. Pytanie nr 1 – Dotyczy Zadania nr 2 Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny papierowy w roli
o długości 40 mb z przeliczeniem ilości? Pozostałe wymagania są zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie
2. Pytanie nr 2 – Dotyczy Zadania nr 2 Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny papierowy w roli
o perforacji 40cm z przeliczeniem ilości? Pozostałe wymagania są zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Parametr podlega ocenie jakościowej.
3. Pytanie nr 3 – Dotyczy treści SIWZ Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy PZP , jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi
stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?
Odpowiedź: Jak w SIWZ
4. Zadanie 1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny,
grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym
zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość
komory ok.. 5,5, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm,
- rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu
blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z
medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od
PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym
przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedź: Nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów
z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak
zawartości ftalanów?
Odpowiedź: Nie wymaga.
5. Zadanie 1 Poz.1,3 Czy zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu ze względów
ekonomicznych?
Odpowiedź: Nie
6. Zadanie nr 1 poz. 1
7. Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych zgodnie
z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego
użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich
kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego,
który charakteryzuje się: całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła
biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły
biorczej po użyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie foliapapier, sterylny. Długość drenu 150cm.
Odpowiedź: Nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
8. Zadanie nr 1 poz. 2-3 Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z
medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu, aby przyrządy były w całości wolne
od PCV - dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie
logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedź: Nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania i parametry techniczne zawarte
w SIWZ
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9. Zadanie nr 1 poz. 4 Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych
wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące
zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w
celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do
podawania dożylnego, który charakteryzuje się: całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu
jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość
zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu,
opakowanie folia-papier, sterylny. Długość drenu 180cm.
Odpowiedź: Nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
10. Zadanie nr 1 poz. 1 i 4 Proszę o odstąpienie od wymogów komory o długości min. 65 mm oraz filtra
na końcu drenu, jako parametrów ocenianych w kryterium jakości. Powyższe kryteria wskazują
bowiem na jednego producenta - firmę B. Braun i znacznie ogranicza wolną konkurencję.
Odpowiedź: Nie.
Zamawiający informuje że, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo
sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych
i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują
produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w siwz i mogą go zaoferować oraz, że
wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający
zachowanie uczciwej konkurencji (KIO w wyroku z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP
1024/08.)
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