
Szczytno, dn. 11-03-2014r.
Numer sprawy: ZOZ-5/2014
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047.) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa dla ZOZ w Szczytnie. 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:
O D P O W I E D Z I
na zapytania w sprawie SIWZ w przetargu 
Pakiet nr 1:
	Poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na serwetę operacyjną niejałową 20 nitkową w rozmiarze 45 cm x 45 cm z tolerancją rozmiarową ok. +/- 10 % oraz zamiast nitki RTG – taśma radiacyjna -PCV chip wszyta w róg serwety. Serwety wykonane z gazy 20 N posiadają gramaturę > = 27 g/m2?  

Odp. Zamawiającego: NIE
	Poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego 4x12 cm>   

Odp. Zamawiającego: NIE
	Poz. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z przezroczystej folii z klejem poliakrylowym?  

Odp. Zamawiającego: TAK
	Poz. 15-16 -  Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie przylepców pokrytych klejem z syntetycznego kauczuku?  

Odp. Zamawiającego: NIE
	Poz. 17 -  Czy można zaoferować przylepiec pokryty klejem z syntetycznego kauczuku w rozmiarze 6 cm x 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odp. Zamawiającego: NIE
	Poz. 18-19- Czy można zaoferować przylepce z klejem kauczukowym?  

Odp. Zamawiającego: NIE
	Poz. 20-21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 5-6 min?  

Odp. Zamawiającego: TAK
	Poz. 23-26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych w opakowaniu a’7m w stanie luźnym z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań? 

Odp. Zamawiającego: NIE
	Poz. 30 – Czy Zamawiający dopuści gazę jałową 17 nitkową 1m2 sterylizowaną tlenkiem etylenu? 

Odp. Zamawiającego: NIE
	Poz. 31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych sterylizowanych radiacyjnie? 

Odp. Zamawiającego: TAK
	Poz. 31 – Czy można zaoferować kompresy włókninowe w opakowaniach a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odp. Zamawiającego: TAK
	Poz. 32 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wykonanego z 2-warstwowej bibuły ze spodem z folii, które szybko  wchłaniają wodę i chronią przed wilgocią w rozmiarze  w rozmiarze 80x210cm ? 

Odp. Zamawiającego: NIE
	Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 6 dopuszcza : 

opatrunek poliuretanowy do zaopatrywania sączących się ran pooperacyjnych, nieprzylepny, zapewnia  wilgotne środowisko leczenia ran, opatrunek ma dużą zdolność magazynowania wysięku, chroni zdrową skórę przed maceracją,  wysięk jest absorbowany miejscowo i nie rozprzestrzenia się w opatrunku, rozmiar 10x10cm lub 15x15cm  
Odp. Zamawiającego: NIE
	Poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o rozm.5,1 cm x 7,6cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiającego: TAK
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów o masie powierzchniowej gazy:

	23g/m2 ±1 g/m2 dla gazy 17N

17g/m2 ±1 g/m2 dla gazy 3N    
Odp. Zamawiającego: NIE
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy której grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosi 15 tex +/- 1?  

Odp. Zamawiającego: TAK
Poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na serwetę operacyjną niejałową 20 nitkową w rozmiarze 45 cm x 45 cm z tolerancją rozmiarową ok. +/- 10 % oraz zamiast nitki RTG – taśma radiacyjna -pvc chip wszyta w róg serwety. 
Odp. Zamawiającego: NIE
Poz. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z przezroczystej folii z klejem poliakrylowym?
Odp. Zamawiającego: TAK
Poz. 15-17 -  Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie przylepców pokrytych klejem z syntetycznego kauczuku?
Odp. Zamawiającego: NIE
Poz. 18-19 - Czy można zaoferować przylepce z klejem kauczukowym?
Odp. Zamawiającego: NIE
Poz. 20-21 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie o czasie wiązania 4 – 6 min, z gipsem nawiniętym obustronnie na trzpień z ekologicznej tektury pakowane a’2 szt. w opakowaniu?
Odp. Zamawiającego: TAK
Poz. 31 – Czy można zaoferować kompresy włókninowe w opakowaniach a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiającego: TAK
Poz. 32 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła  wykonanego z 2-warstwowej bibuły ze spodem z folii, które szybko wchłaniają wodę i chronią przed wilgocią w rozmiarze 80x210cm ?
Odp. Zamawiającego: NIE
Pakiet nr 1
Czy w związku z opisem znajdującym się pod pakietem dotyczącym wyrobów z gazy Zamawiający wymaga aby masa kompresów wynosiła odpowiednio:
Poz. 7 kompresy gazowe 13N 8W 5cm x 5cm – min. 0,46 g
Poz. 8 kompresy gazowe 13N 8W 7,5cm x 7,5cm – min. 0,95 g
Poz. 9 kompresy gazowe 13N 8W 10cm x 10cm – min. 1,62g
Poz. 10 kompresy gazowe 17N 12W 10cm x 10cm – min. 2,93 g
Odp. Zamawiającego: TAK
Pakiet nr 1, poz. 11
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie próbek w najmniejszym opakowaniu handlowym tj. 10 szt. w opakowaniu?
Odp. Zamawiającego: TAK
Pakiet nr 1, poz. 12
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie próbek w ilości jednego opakowania handlowego w tym przypadku opaski elastycznej pakowanej a’1 sztuka?
Odp. Zamawiającego: TAK
WYJAŚNIENIE 
Dotyczy pytań 4,5,19,20
Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ z uwagi na rosnącą z roku na rok liczbę pacjentów wrażliwych (uczulonych) na lateks gumy naturalnej i/lub cząsteczki białkowe używane w procesie jego produkcji czy też ich cząsteczki imitujące kauczuk jako jego syntetyczne odpowiedniki. 
Szczególną grupę stanowią pacjenci ze skrajnych grup wiekowych, którzy zdominowali populację pacjentów hospitalizowanych. Nieznany status dotyczący wrażliwości np. noworodków czy osób w podeszłym wieku może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego a nawet  ŚMIERCI. Proces gojenia ran operacyjnych, czy wszechobecna terapia dożylna, związana z cewnikowaniem żył obwodowych, przy współistniejącej alergii, wywołanej substancją klejącą, może stać się przyczyną powikłań czy niepowodzenia procesu leczenia. Zamawiający musi dołożyć należytej staranności podczas wyboru produktów i dokumentować minimalizowanie ryzyka zdarzeń niepożądanych, jakimi są alergie na  powszechnie używane produkty lecznicze i wyroby medyczne poprzez ich eliminowanie z użycia.

DOT. WZORU UMOWY :

§8 pkt 6. – Prosimy o doprecyzowanie i modyfikację zapisów umowy na następujące brzmienie:
W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT możliwa jest zmiana cen brutto proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. 
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.
	Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Zamawiającego: Tak
	Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie

Odp. Zamawiającego: Tak
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza taką ewentualność w drodze negocjacji (zgoda warunkowa)

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Zamawiający  informuje o zmianie terminu składania ofert z dn. 13.03.2014 godz. 12:00
Nowy termin składania ofert: 14.03.2014r. godz. 12:00. Otwarcie godz. 12:15
	 








Podpisał:
Stanisław Zaręba
Z-ca Dyrektora










