Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 22 czerwca 2018

Do Wykonawców

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę środków
czystości do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy

Znak sprawy: DZP.26.59/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017
r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
Pytanie nr 1
Dotyczy pakiet nr 1, pozycja nr 28
Czy Zamawiający dopuści ścierkę z mikrofazy o wymiarze 30 x 30 cm, pozostałe parametry bez mian?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2
Dotyczy pakiet nr 2, pozycja nr 2
Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez produkty atestu PZH.
Informujemy, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów
PZH. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi
zmianami (tekst jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia
2004 r. Dz. U. Nr 204, poz. 2087), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928,
które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH. Obecnie – zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa - dokumentami dopuszczającymi preparaty chemiczne do obrotu na
rynku polskim są dla
a) dla preparatów rejestrowanych jako produkty biobójcze - pozwolenie na wprowadzenie do obrotu i
wpis do rejestru produktów biobójczych,
b) dla wyrobów medycznych (obrót i użytkowanie) - certyfikat CE, deklaracja zgodności i wpis do rejestru
wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach
medycznych,
c) dla preparatów rejestrowanych jako kosmetyki - potwierdzenie przekazania danych do
Europejskiego Portalu CPNP,
d) dla preparatów posiadających
w swoim składzie substancje niebezpieczne - karta
charakterystyki.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zaoferowany asortyment musi posiadać atest PZH lub dokument innej
jednostki certyfikowanej, poduszczającej dany produkt do obrotu.
Zamawiający nie wymaga, aby dany dokument został przedłożony przez Wykonawcę, jako
potwierdzenie, iż zaoferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w siwz.
Zamawiający wymaga, aby informacja, iż dany asortyment posiada w/w dokument znalazła się w
karcie katalogowej bądź opisie produktu.
Pytanie nr 3
Dotyczy pakiet nr 2, pozycja nr 30
Czy Zamawiający dopuści ścierkę z mikrofazy o wymiarze 30 x 30 cm, pozostałe parametry bez mian?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający poprawił Lp. w pakiecie nr 2 w załączniku nr 1a do siwz i tym samym poz. Nr 30
posiada teraz numer 4.
Pytanie nr 4
Dotyczy SIWZ, punkt VII, podpunkt 1. Próbki do potwierdzenia właściwości użytkowych (oceny zgodność)
dla pakietu nr 2
Dotyczy pakietu nr 2
Do poz. 1 – Czy zamawiający dopuści jako próbkę mydło w płynie w opakowaniu o mniejszej pojemności
niż 5l?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym wymaga przedłożenia na wezwanie próbki o
pojemności 1L w liczbie sztuk 3.
Dotyczy pakietu nr 2
Do poz. 3 i 4 – Prosimy odstąpienie, złożenia po 10 sztuk próbek do pozycji nr 3 i 4, gdyż tak duże ilości
próbek generują duże koszty założenia oferty do w/w postepowania. Zamawiający wymaga dostarczenia
próbek w celu potwierdzenia właściwości użytkowych, dlatego chcielibyśmy zaznaczyć, że ilość próbek
nie ma wpływu na jakość proponowanego produktu. Dodatkowo właściwości użytkowe produktu, można
ocenić podczas eksploatacji jednej lub dwóch próbek.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż próbki zostaną ocenione przez 3 pracowników szpitala w związku z
tym, zostaje zmodyfikowany zapis w pkt. VII siwz dotyczący liczby próbek przedłożonych przez
Wykonawcę na wezwanie.
Zamawiający wymaga złożenia po 3 szt. próbek dla pakietu 2 poz. 3 i 4.

Pytanie nr 5
W związku z krótkim terminem składania ofert, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert, by móc
rzetelnie przygotować ofertę oraz zapoznać się z odpowiedziami ze strony Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis w pkt. XII w zakresie terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust.
6 ustawy Pzp.

Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz w przedmiotowym zakresie.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda

