Dotyczy: Konkursu ofert na dostawę jednorazowych materiałów medycznych na okres 12
miesięcy
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Pytania i odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar
dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie
temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych
na opakowaniach?
Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a
tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja
szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu
wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz
częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami
producenta.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu
„izoterma”.
Pytanie nr 2
Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od
szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość
dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi
środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość
ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 3
Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z
wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz
ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Odpowiedź:
Nie. Towar może być dostarczany jednym transportem, ale w osobnych opakowaniach jednostkowych.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z
zamówieniem?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z
zamówieniem.
Pytanie nr 5 Zadanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na pozycje?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje z Załącznika Nr 1.
Pytanie nr 6
Czy można składać ofertę na dowolną pozycję z Załącznika 1?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje z Załącznika Nr 1.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Załącznika 1 poz. 22 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym,
rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w
saszetki (dwie pojedyncze saszetki połączone perforacją umożliwiającą ich rozdzielenie), 100szt. pojedynczych
saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
lub
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym,
rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane
pojedynczo w saszetki (dwie pojedyncze saszetki połączone perforacją umożliwiającą ich rozdzielenie), 100szt.
pojedynczych saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
Odpowiedź:
Nie. Zmawiający nie wyraża zgody.

