Institute of Mother and Child
L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 7 maja 2018 roku
A/ZP/SZP.251-14/18
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-14/18 na dostawę:

„Środków czystościowych oraz artykułów higienicznych”
Pytanie nr 1 - dot. część nr 1 poz. 27
Czy Zamawiający dopuści odświeżacz powietrza w aerozolu w opakowaniu 300 ml
z przeliczeniem na 400 sztuk?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 2 - dot. część nr 1 poz. 30
Czy Zamawiający dopuści płyn do czyszczenia mebli w opakowaniu 500 ml z atomizerem
w przeliczeniu na 70 szt spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 3 - dot. część nr 1 poz. 32 i 33 oraz 37 i 38
W poz 32 i 33 oraz w poz 37 i 38 powtórzone są te same opisy produktów. Czy to nie
pomyłka?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, że w części 1 doszło do omyłki pisarskiej. W załączeniu poprawiony
załącznik nr 2 do SIWZ dla części nr 1.
Pytanie nr 4 - dot. część nr 5 poz. 1
ręczniki papierowe, aktualny VAT dla tego produktu to 23%, prosimy o korektę arkusza.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, że w części 5 doszło do omyłki pisarskiej. W załączeniu poprawiony
załącznik nr 2 do SIWZ dla części nr 5.
Pytanie nr 5 - dot. części nr 1 poz. 23
Czy Zamawiający w punkcie 23. Proszek do zmywarek pięciofunkcyjny op. a' 3 kg, dopuści
produkt równoważny w opakowaniu 2,5 kg w przeliczeniu na zapotrzebowanie
w opakowaniach 3 kg?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 6 - dot. części nr 1 poz. 27
W punkcie 27. Odświeżacz powietrza w aerozolu a' 400 ml, różne zapachy, dopuści produkt
równoważny w opakowaniu 300 ml w przeliczeniu na zapotrzebowanie w opakowaniach 400
ml?
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Odpowiedź nr 6
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 7 – dot. części nr 1 poz. 30
W punkcie 30 Płyn do czyszczenia mebli drewnianych, drewnopodobnych i laminowanych
o właściwościach nabłyszczających oraz antystatycznych op. a' 1 l z atomizerem, dopuści
produkt równoważny w opakowaniu 500 ml w przeliczeniu na zapotrzebowanie
w opakowaniach 1 L?
Odpowiedź nr 7
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 8 - dot. części nr 1 poz. 32 i 33 oraz 37 i 38
Proszę o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka w formularzu asortymentowo cenowym
w punktach 32 i 37 występuje ten sam asortyment i ilości jak w punktach 37 i 38.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający informuje, że w części 1 doszło do omyłki pisarskiej. W załączeniu poprawiony
załącznik nr 2 do SIWZ dla części nr 1.
Pytanie nr 9 - dot. SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?
W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji.
Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną i solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
Odpowiedź nr 9
Zamawiający wyraża zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum.
Pytanie nr 10 - dot. części nr 4 poz. 1-3
Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym,
Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH,
które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz
jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do
oferty?
Odpowiedź nr 10
Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie z rozdz. VI SIWZ odpowiednio do przedmiotu
zamówienia.
Pytanie nr 11 - dot. części nr 4 poz. 1-3
Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby
pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii
Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?
Odpowiedź nr 11
Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego.
Pytanie nr 12 - dot. części nr 4 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch pakowanych po 38 szt.,
z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań, tj. 12 op.?
Odpowiedź nr 12
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch pakowanych po 38 szt.,
z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań, tj. 12 op.
Pytanie nr 13 - dot. części nr 4 poz. 4 i 6
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni oraz
posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne
dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?
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Odpowiedź nr 13
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr 14 - dot. części nr 4 poz. 4 i 6
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek pochodzących od jednego
producenta?
Odpowiedź nr 14
Nie, Zamawiający nie wymaga zaoferowania pieluchomajtek pochodzących od jednego
producenta.
Pytanie nr 15 - dot. zapisów umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w §3 ust. 6 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało
zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była
zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli
także niezawinione przez wykonawcę.
Odpowiedź nr 15
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 16 - dot. zapisów umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w przypadku odstąpienia
od umowy do wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy?
Odpowiedź nr 16
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 17 - dot. części nr 1 poz. 13
Czy zamawiający dopuści większe opakowania: 300 -400g w przeliczeniu na ilość szt.?
Odpowiedź nr 17
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 18 - dot. części nr 1 poz. 15
Proszę 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 nr 18
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 19 - dot. części nr 1 poz. 32 i 37
Zamawiający dwukrotnie wymienił w pozycjach 32 i 37
automatyczny na baterie2xAA” – 30 szt.
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„Odświeżacz powietrza

Czy zamawiający żąda 60 szt. takiego samego rodzaju produktu, czy też chodzi o różne
odświeżacze?
Odpowiedź nr 19
Zamawiający informuje, że w części 1 doszło do omyłki pisarskiej. W załączeniu poprawiony
załącznik nr 2 do SIWZ dla części nr 1.
Pytanie nr 20 - dot. części nr 1 poz. 33 i 38
Zamawiający dwukrotnie wymienił w pozycjach 33 i 38
„Wkład do odświeżacza
automatycznego z poz. 32” - 100 szt.
Czy zamawiający żąda 200 szt. takiego samego rodzaju produktu, czy też jest to omyłka
pisarska?
Odpowiedź nr 20
Zamawiający informuje, że w części 1 doszło do omyłki pisarskiej. W załączeniu poprawiony
załącznik nr 2 do SIWZ dla części nr 1.
Pytanie nr 21 - dot. części nr 7 poz. 6
w Zał. nr 2 do SIWZ – Tabela asortymentowo-cenowa dotycząca części 5 przetargu- ręczniki
w rolach, jest błąd podatek na tego typu produkty wynosi 23%, a nie tak jak jest wpisane
8%, czy i w jaki sposób zostanie to skorygowane?
Odpowiedź nr 21
Zamawiający informuje, że w części 1 doszło do omyłki pisarskiej. W załączeniu poprawiony
załącznik nr 2 do SIWZ dla części nr 5.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Iryna Khrystiuk

UWAGA:
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego
www.imid.med.pl w dniu 7 maja 2018 roku.
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