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Poznań, dnia 18.05.2020 r.

SR/XV-270-22(1)-SS/20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywną dostawa środków czystości i higienicznych do Szpitala
Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-20-SS/20
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na sukcesywną
dostawa środków czystości i higienicznych do Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu.
PYTANIE:
Prosimy o podanie dopuszczalnej tolerancji rozmiaru worków foliowych ( + / - cm ).
ODPOWIEDŹ:
+/- 3cm tolerancji.
PYTANIE:
Prosimy doprecyzowanie czy próbki należy dostarczyć na wezwanie czy z ofertą? Rozdz. III pkt. 8 ''
Zamawiający wymaga by Wykonawca dołączył próbki do oferty " natomiast rozdz. VII pkt. 4 nic nie
wspomina o dołączeniu próbek do oferty.
ODPOWIEDŹ:
Na wezwanie.
PYTANIE:
Prosimy o wykreślenie zapisu iż worki mają być nieprzeźroczyste gdyż zgodnie z rozporządzeniem na
które Zamawiający się powołuje (RozporządzenieMinistraZdrowiazdnia05 października 2017 r. Dz.
U. 2017poz. 1975 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi) nie ma
mowy o workach nieprzeźroczystych. Ministerstwo już dawno odstąpiło od tego wymogu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza aby worki były nieprzeźroczyste, ale w wymaganych kolorach i parametrach
wytrzymałościowych.
PYTANIE:
Zwracam się z prośbą by dopuścili Państwo do złożenia próbek worków w mniejszej ilości no po 5
szt. z każdej pozycji, przy zachowaniu pozostałych warunków i parametrów opisanych w SIWZ.
Żądacie Państwo próbek w bardzo dużych ilościach. Przygotowanie takiej ilości próbek jest bardzo
czasochłonne a sama paczka z próbkami będzie bardzo ciężka.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE:
Zwracamy się z prośbą o odstąpienia od wymogu złożenia próbek. Parametry oraz grubość worków są
bardzo niestandardowe i można je zrobić tylko pod specjalne zamówienie. Wyprodukowanie po 1
rolce worków wskazanych przez Zamawiającego jest niemożliwe , ponieważ koszt produkcji tylu
próbek jest ogromny ,tym bardziej iż nie ma się pewności że oferta zostanie wybrana a z Wykonawcą
zostanie podpisana umowa. Produkcja jest możliwa przy założeniu konkretnej ilości . Minimum
produkcyjne to ok. 100 kg z każdej pozycji worków. Żaden wykonawca nie narazi się na takie koszty
by wykonać próbki przetargowe , a co za tym idzie przedstawienie tylu wzorów zgodnych z opisem
jest praktycznie niemożliwe. Dlatego też prosimy o przychylenie się do naszej prośby o złożenie
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mniejszej ilości próbek. Jednocześnie Zamawiający będzie mógł zweryfikować jakość folii, zgrzewów
, grubości worka oraz estetykę wykonania. Dodatkowo by zabezpieczyć interes Zamawiającego
proponujemy dołączenie oświadczenia ze strony wykonawców, iż dostarczane będą worki o
parametrach zgodnych z opisem w SIWZ w razie podpisania umowy. Jednocześnie zwracamy uwagę
na zapis w ustawie PZP dot. zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców. Wykonawca który współpracował z Waszym Szpitalem do tej pory będzie takie wzory
posiadał z realizowanych dostaw , natomiast inni niekoniecznie. Wymóg polegający na złożeniu
próbek w znacznym stopniu ogranicza i zawęża dostęp do wykonania zamówienia wykonawcom.
Zamawiający musi uwzględnić fakt, iż uzyskanie wzorów worków opisanych w siwz jest praktycznie
nierealne dla firmy, która chce przystąpić do powyższego postępowania z uwagi na sytuację rynkową
jaką jest w tej kwestii minimum logistyczne potrzebne do wyprodukowania worków o szczególnych
parametrach.
ODPOWIEDŹ:
Nie.
PYTANIE:
Prosimy o dopuszczenie worków z poz. 14, 15, 16 bez perforacji do odrywania. Te woreczki są
przeznaczone do kontaktu z art. spożywczymi są ręcznie zgrzewane przez pracowników , nie ma
możliwości zrobienia tych worków z perforacją.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza.
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