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Wykonawcy bqdqcy uczestnikami postqpowania

Dotyczy: postQpowania pr0wadzonego w trybie zapytania ofertowego na ,,Dostowq
materialow opatunkowych do SPZOZ w Lttkowie".

{ ZAMAWIAJACY ZMIENIATERMIN OTWARCIA OFERT
NA 30.L2.2020 GODZTNIA 11.00.

,/ TYM SAMYM ULEGA ZMIANIE TERMIN SKI.ADANIA OFERT
NA 30.1.2.2020 DO GODZII{Y 11.00.

,/ TERMIN REALIZACJI PRZEDMIoTU ZAMowIENIA:
18.0 1.202 1 - 24.rr.2422

Czy Zamawiajqcy oczekuje, aby dostawy wyrob6w medycznych do siedziby Zamawiaj4cego
odbywaly siq odpowiednimi Srodkami transportu, czyli pojazdami wyposazonymi w zabudowy
typu ,,izoterma" posiadajqcymi moZliwoSi ogrzewania lub chlodzenia przewozonego
asorrymentu, zgodnie z Razporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie
wymagari Dobrej Fraktyki Dystrybucyjnej (Dz. U . z 20L5, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

Adpowiedi Zamawiajqcega: Co do zosady Wymaganio Dobrej Praktyki Dystybucyjnej
zEodnie z $ 7. dotyczq przeclsiqbiorcow prowadzqcych obrot hurtowy produktami leczniczymi,
z wylqczeniem praduktdw leczniczych weterynaryjnych, oroz po{rednik6w w obrocie takimi
pr o duktam i Ie c zniczymi, j e dnaki e w ymag anry n aleiy te g o tr ansp ortu i prz e ch owyw ani a,

zgodnego z wymaganiarni dla wyrobdw meilycznych (zwlaszcza sterylnych).

Czy Zamawiaj4cy oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych Srodk6w
transportu, czyli pojaad6w wyposazonych w zabudowy typu ,,izoterma" do realizacji
zam6wienia na dostawg wyrob6w medycznych zgodnie zRozporz4dzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 27.07.2016 r poz" 11-26 w sprawie rodzaj6w dokument6w; jakich mo2e 24dai
zamawiaj qcy od wykonawcy?
Odpowiedi Zamawiojqcega: Oilpowiedi na pytanie 7

Czy Zamawiajqcy oczekuje, aby dostawy towaru wyrob6w medycznych do siedziby
Zamawiajqcego odbywaly siQ Srodkami Trdnsportu, czyli pojazdami, wyposa2onymi w
zabudowy typu ,,izoteLma", kt6re umoZliwiajq dopasowanie temperatury i wilgotnoSci do
wymog6w przewoZonego asorrymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na
opakowaniach lutr w kartach charakterystyki preparatu niebezpie cznego?
O dpowiedi. Z amawiaj qceg o : O dltow i edi na pytanie 7

W karcie charaktr-'rystyki pr:oduktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach
powinien by6 przewoZony i magazynowany towar. W zwi4zku z povryLszym czy Zamawiaj4cy
oczekuje, aby dostawy m1'rob5w medycznych i produkt6w biob5jczych do siedziby
Zamawiaj4cego odbywaly siQ Srodkami transportu, czyli pojazdami wyposaZonymi w
zabudowy typu ,,izoterma" ?

Odpowieili Zarnuwiajqcego: Odpowiedi na pytanie 1

2.

3.



J. Czy Zamawiaj4cy oczekuje, aby dostawca zam6wionego towaru (ego pracownik) pomagal
przy rozladunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiaj4cego oraz byl obecny podczas

sprawdzenia zgodno5ci towaru z zam6wieniem?
Odpowiedi Z,amawinjqcego: Zgadnie z S 7 pkt g Umowy ,,Wykonawca d.ostarcza asortytnent
wroz z wniesieniem ga da ,nagozynu Zamowiajqcego zlokalizowonego w Aptece Szpitolnei
na wlasny kosztw rlni robocze od godz. 7:30 do 14:30"

Czy Zamawiajqcy oczekuje, aby dostawy towaru byly wykonywane wlasnymi Srodkami
transponu Wykonawc6w bez udzialu po5rednik6w? Takie rozwiqzanie daje Zamawiajqcemu
pewnoSi nalezycie wykonanej dostawy oraz tego, ze dostarczony towar byl przewozony
wylqcznie z wyrobami medycznymi.
Odpowiedf, Zamawiajqtego: Odpowiedi nd pytc,nie 1 i 5

Czy Zamawiajqcy oczekuje, aby dostarczany towar byl przewoZony wyl4cznie z wyrobami
medycznymi? Takie rozwiqzanie da Zamawiajqcemu pewno6i, iz dostarczone wyroby, kt6re
bqdq wykorzystywane do udzielania Swiadczeri zdrowotnych dla ludzi, nie byly przewoLone z

produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, zar6wkami, substancjami zrqcymi lub
innymi, a zatem, ie zachowane zostaly wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skazeniem
produkt6w leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Adpowiedi, Zumawiajr4cego: Odpowiedi, na pytonie 1 i 5

Czy w zwiqzku z RozporzEdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagari
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U.22015, poz.3B1-), pkt 5.5 ppkt 2, kt6ry naklada na

dostawc6w obowiqzek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobrfw
medycznych, produkt6w leczniczych, ZamawiajEcy bqdzie wymagal aby dostawy do siedziby
Zamawiajqcego odbywaly siq odpowiednimi Srodkami transportu czyli pojazdami typu
,,izoterma", kt6re umo2liwiajq dopasowanie temperatury i wilgotnoSci do wymog6w
przewozonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W zalqczeniu przykladowe
rdrytyczne producent6w jak i dystrybutor6w, odno6nie odpowiedniego transportu oraz
przechowywania sprzqtu medyczne go.

Odpowiedi Zamawiajqcego: Odpowiedi, na pytanie 1 i 5

Wielu Wykonawc6w dostarcza towar korzystajqc z uslug kurierskich. Czy w zwiqzku z Wm
Zamawiajqcy wymaga aby towar byl dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie
posiadajqce pojazdy typu ,,izoterma", kt6re umo2liwiaj4 dopasowanie temperatury i
wilgotno5ci do wymog6w przewozonego asortymentu? Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z
dnia 13.03.2015 w sprawie wymagari Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz.
381), pkt 5.5 ppkt 2, naklada na dostawc6w obowiqzek odpowiedniego przechowywania jak i
transportu wyrobrfw medycznych, produkt6w leczniczych w spos6b umozliwiajEcy ochronq
tych produkt6w od szkodliwego wplywu 6wiatla, temperatury wilgoci i innych czynnik6w
zewnqtrznych.
Odpowiedi Zamawiajqcego: Odpowiedi na pytntie 1i 5

10. Czy Zamawiajqcy wymaga rv p.r.d.io.i. ,u-6.ienia (pakiet 11): przedlo2enia kart
produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, kt6re bqd4 jawne dla
ZamawiajEcego Draz innych ewentualnych wykonawc6w i stanE sie potwierdzeniem
wymog6w zawartych w SIWZ? NaleZy nadmienid, 2e karta produktowa / techniczna stwierdza
obecno6i wszystkich element6w skladowych produktu, jak r6wniez posiada zapis m6wi4cy o
poziomie chlonno6ci produktu, zbadany wedlug standard6w nonny ISO 11948.
Odpowiedi Zotnnwiajqcego: Zamowiojqcy w specyfikacji umie{cil wy,nagane poziomy
chlonno1ci. Jeieli wymienione dakumenty zowierajq potwierdzenie parametrfw, to sq
wymagane.

8.
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77.Czy Zamawiaj4cy dopuSci w przedmiocie zam6wienia (pakiet 1L, pozycja: t): zloLenie oferty
na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary
techniczne oferowanego produktu (szeroko56 w g6rnej czq5ci pieluchomajtki B0 cm)
odpowiadaj4 najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym
na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawqZania wymog6w w stosunku
do oczekiwanych produkt6w - rozmiar6w wynikajEcych z ich nazwy handlowej. Nomenklatura
nazw handlowych rnoZe by6 r6Lna poniewaz nie podlega Scislym kryterium przy ich
oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie
produktu 160cm daje mo2liwo56 zaproponowania Zamawiajqcemu konkurencyjnej oferty, co
w trakcie trwania umowy, prze\oLy siq na oszczqdnoSci.
Odpowiedi Zamawiajrpcega: Zgotlnie z opisetn

72. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci w przedmiocie zam6wienia (pakiet L1, pozycje: 1, 2):
pieluchomajtki dla doroslych posiadajqce co najmniej jeden Sci4gacz taliowy i ustanowi to
jako wym6g minimalny? Nasze produkty wyposa2one sE w jeden Sci4gacz taliowy, gdyz
posiadajq elastyczne boki produkt5w oraz elastyczne zapiqcia, kt6re odpowiadaj4 funkcjom
przedniego Sci4gacza. Dodatkowo naleZy nadmienid, i2 brak Sciqgacza taliowego z przodu jest
korzystne dla pacjent6w z nadwag+ gdyL nie powoduje obtar6 w okolicach podbrzusza.
O dp ow iedi Z amuw iuj qc eg o : Z amaw iaj qcy do pu sz c za

13. Czy Zamawiajqcy dopuSci w przedmiocie zam6wienia (pakiet nr 1-1, pozycje: L, 2):
pieluchomajtek o ctrlonno6ci min. 27009. Nale2y zatwazy(., iL przy obecnym zapisie
dopuszczone sE o najniZszych poziomach chlonno5ci, kt6re s4 rekomendowane dla os6b z
ciqzkim NTM, a w praktyce sE to tylko odpowiedniki imituj4ce produkty o najwyzszych
standardach, nie sprawdz aj Ece siq w skute c zny m zab ezpie czeniu p acj enta.
Odpowieili Zornawiajqcega: Zgodnie z opisem

14. Czy Zamawiajqcy wymaga w przedmiocie zam6wienia (pakiet nr 11, pozycje: L, 2):
pieluchomajtek posiadajqcych system szybkiego wchlaniania, kt6ry umoZliwia maksymalnie
szybkie wchlanianie moczu do Srodka produktu oraz utrzymuje wilgof z dala od sk6ry
pacjenta? Nalezy podkre6li6, 2e powyzsze rozwiEzania technologiczne charakteryzuj4
produkty o wysokich standardach jako5ciowych i zapewniajq pacjentom maksymalnq ochronq.
Dodatkowo korzystnie wplywajE na finanse Zamawiajqcego, gdyL ograniczajq zuLycie
produkt6w chlonnych jak r6wnie2 ilo56 prania po6cieli.
O clp ow i e di Z om aw i oj qc e q a : Z am ow i oj qcy do pu s z c zo

15. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci w przedmiocie zam6wienia (pakiet 11, pozycja: 3): podklad
chlonny o wymiarach 60x60cm oraz o poziomie chlonno6ci co najmniej 12009?
O dp ow i e d i, Z amaw iaj qc e g o : Z amaw iaj qc y dopus z c z a

16. Czy Zamawiaj4cy wymaga w przedmiocie zamSwienia (pakiet 11, pozycja: 3): zlozenia
oferty na podklad chlonny o chlonno6ci co najmniej 12009?
O dp ow i e d i Z anruw iaj ctrc eg w : Z a n ruw iaj qcy d o p usz c z a

17. Czy Zarnawiajqcy !\rymaga w przedmiocie zam6wienia (pakiet l-1, pozycja: L, 2)
zaoferowania pieluchomajtek oddychaj qcych na calej ich powierzchni?
O dp ow i e d i Z amow i aj qc e g o : Z om ow i oj qc y do p usz c z a

18. Czy Zamawiajqcy wymaga w przedmiocie zam6wienia (pakiet 11, pozycja: 4): z\oLenia
oferty na podklad chlonny 60x90cm, z wkladem chlonnym o rozmiarze co najmniej B5x55cm i
poziomem chlonno5ci 17509?
O dp ow ie di Z am aw iaj qc e g o : Z am aw i oj qcy dopusz c z a



19. Zwracamy siq do ZamawiajEcego z pro5b4 o doprecyzowanie zasad oceny jako5ciowej

(pakiet 1,1) i przedstawienie regulaminu wewnQtrznego, kt6ry dotyczy tej oceny (w jaki spos6b

bqdq mierzone lposzczegrilne parametry? w jaki spos6b bqdzie przydzielana punktacja?).

Jednocze6nie informujemy, ze parametry takie jak chlonno66 produktu, ksztalt produktu i jego

dopasowanie, odporno6t na rozrywanie, czy nie powodowanie podraznieri badane s4 wedlug
Scislych nonn przez kaZdego producenta na terenie Unii Europejskiej. StEd te2 proponujemy

aby dla tych kryteri6w wlasno6ci uZytkowych potwierdzeniem byla jawna karta produktowa

wystawiona przez producenta. W niej powinny znajdowad siq informacjq takie jak: poziom

chlonnoSci danego produktu, obecnoS6 systemu szybkiego wchlaniania, informacja o

anatomicznym ksztalcie produkt, itp.).
Odpowiedi Zamawiajqcego: Probki bqdq rozdzielone na oddzialy szpitalne, gdzie personel

ntedyczny przetesfi$e je na pncjentach o r6inych schorzenioch iw r6inynt stanie zdrowio, W
przypndku spelnienia Wmoglt produkt otzyma maksymalnq liczbq punkt6w, a w przypadku
nie spelnienia 0 punktdw. Dodatkowo zgodnie z odpowieilziq no pytanie 70 korta produkru
rozstrrygnie spelnienie wymogu w zakresie chlonnoici.

20. Pakiet nr L1- poz. 1--2:

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na zaoferowanie pieluchomajtek, kt6re nie posiadajE

Sciqgaczy taliowych, z dwiema parami przylepcorzep6w umozliwiajqcymi zapinanie i
odpinanie pieluchomajtek bez ryzyka rozerwania warstwy zewnqtrznej?
O d p ow i ed i Z tunaw iaj qc e g o : Z amaw iaj qcy dopu sz cz a

27. Pakiet m llpoz.1,-2:
Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na zaoferowanie pieluchomajtek z dwiema parami

przylepcorzep6w umo2liwiajqcymi zapinanie i odpinanie pieiuchomajtek bez ryzyka
rozerwania warstwy zewnqtrznej ?

O dp ow ie di Z am aw iaj qc e q o : Z am uw i aj qcy d o pu sz c z a

22. Pakiet nr 1-1- poz. 1-2:
Czy Zamawiaj4cy wymaga pieluchomajtek posiadaj4cych podw6jny wskaZnik wilgotno6ci,
kt6re pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki?
Podw6jny indykator wilgotno5ci (czarny nadruk rozplywajEcy siq pod wplywem cieczy oraz

L6\ty klejowy zmieniaj4cy barwq na zielonq pod wplywem cieczy) jest Zr6dlem

umozliwiaj4cym dokladn4 identyfikacjq produktu chlonnego, wskazujqcym datq i godzinq

produkcji, co ma znaczenie przy ustalaniu terminu wazno5ci wyrobu oraz wszelkich
kontaktach z producentem, dotyczqcych danego wyrobu.
O dp ow i e ili Z amaw iaj qc eg o : Z am ow iaj qcy d opu s z cz a

23. Pakiet nr 11- poz" 1--2:

Czy Zamawiaj4cy rilrymaga zaoferowania dw6ch r62nych produkt6w odpowiadajEcych
. rozmiarom L i XL o dw6ch r6znych zakresach obwod6w dajqcych pacjentowi komfort

uzytkowania? Na rynku polskim pojawily siQ oferty proponujqce w rozmiarze XL
pieluchomajtki w rozrniarzeL, kt6re wg oferenta majq maksymalny obw6d 160cm. W wyniku
czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obw6d
pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szeroko5ci produktu w czq6ci tylnej i
przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyz pacjent bqdzie odczuwal dyskomfort i ucisk.

Wtenczas zaleca siq rozmiar o wiqkszym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu

zam6wienia , zawartym w SIWZ, zakres obwod6w r62nych produkt6w jest inny i czq6ciowo

na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu uzytkujqcego.
Odpovtiedi Zamnwiajqcego: Zgodnie z opisem

24. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq, aby informacje opisane w S 5 ust. 5, a wiec nr umowy,

data zawarcia, seria i data wazno6ci byla umieszczona na dokuinencie typu WZ dol4czonym do

faktury?
O dp ow ie d i Z amaw iaj qc eg o : Z um ow ioj qcy clo p u s z c z a



25. Czy Zamawiajqcy zgadzasiq zapisa6 mozliwosd zmiany cen w przypadku przekraczaj4cej

3% zmiany srednffi mlrsu Nei'watut EUR rub 
";|uJ'11"#!;,,TJil';*ffi:il,"",

a zawatcia umowy PtzehoczY 3o/o?

wyraio zgodY

26. Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na obnizenie kary umownej opisanej w S 6 ust' 1 do

wysoko5ci 0,S"Zo wirio5ci zam6wionego, a ,ie dostat.'otttgo asortymentu za kaLdy dzieft

zwloki?
Odpawieili Zamawiajqcego: Zamowiaiqcy nie wyraia zgody

27. Czy Zanawiaj4cy wyrazi zgodq na obnizenie kary umownej opisanej w s 6 ust' 2 do

wysokoSci 20 zl?

O:dpowiedi Zamawiajqcego; Zamawiajqcy nie wyraia zgody

2g. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na obnizenie kary umownej opisanej w $ 6 ust' 3 do

wysoko5ci t0 zL?

O ilp ow i e ili Z om aw iai qc e g a : Z um aw iai qcy ni e wy r oi'a z g o dy

29. czy zamawiajqcy zgadza siq aby w s 6 ust. 7 wzoru umowy wyraZenie ,,10o/o wartoSci

umowy" zostalo zastqpione wyra2lniem ,,\0o/o warto5ci netto niezrealizowanej czqsci

umowy"?
uzasainione jest abv kara umowna za odstflffii :j.igy*1rfi,}l}::ili# #ff';

twaniu jej znaczqcej czq6ci, kara umowna bylaby

rto6ci niezrealizowanej czq6ci umo$ry, a nawet

anej czq5ci umowy. Taka kara bylaby razEco

su cywilnego'
e vtyroia zgodY

ru umowy zostalo dodane zdanie o nastQpuiEcei

od umowY Zamawiajqcy pisemnie wezwie

ozwoli uniknq6 odstqpienia od umowy' a

kt6re s4 niekorzystne dla obu stron'

wzi4( pod uwagq bie24ce orzecznictwo

dnia 29 czerwca 2009 r' KIONZP 767109'

niu tre5ci umowy jest silniejsza' powinien

on bra6 pod uwagq nie $rllco swoje interes

stosunek prawny tak, aby te interesy

stanowisko Krajowa Izba Odwolawcza zai

97108, w wyroku z dnia 27 grudnia 201'1 r' KI(

KIO 263L/12, KIO 26551t2 olaz w wielu innych orzeczeniach.

O clp ow i e il i Z amaw iai qc e g a : Z umaw iai qcy ni e wy r oi'o z g o ily


