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Stargard, dn. 24.03.2020 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego 11/PN/D/PL/2020 r. na dostawy materiałów do
Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 3 dot. zapisów SIWZ.
Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem
związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postepowań przetargowych w formie
papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną
– dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania
dokumentów w formie elektronicznej.
Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień
Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca
zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji
elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej
progów unijnych.
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję
występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w
postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest
nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego
trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych
przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed
upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający
udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający
wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas
na dostosowanie się do nowej sytuacji."
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie rozdziału VII
dopuszczający możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej.
Pytanie nr 4
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Czy Zamawiający dopuszczając różnicę do 30% w przypadku rękawów o długości 100m dopuszcza
rękawy o długości 70m i oczekuje ich przeliczenia ilościowego (szt.)? Zaznaczamy, że nie przeliczając
ilości, 30% krótsze rękawy będą niewspółmierne cenowo do wymaganych w SIWZ co doprowadzi do
złożenia nieporównywalnych cenowo ofert?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów o innej długości niż wskazana w
SIWZ w takim przypadku należy przeliczyć ilośćsztuk aby liczba metrów była zgodna
z zamawianą, jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch
miejsc po przecinku.
Pytanie 5 dot. Pakiet 4, poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papierowych wkładów absorbujących w rozmiarze
50cmx30cm, które są aktualnie dostarczane do szpitala?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do oceny wkład absorbujący o wymiarach 50cm x 30cm.
Pytanie nr 6 dot. nr Pakiet 4, poz. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papierowych wkładów absorbujących w rozmiarze
25cmx30cm, które są aktualnie dostarczane do szpitala?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do oceny wkład absorbujący o wymiarach 25cm x 30cm.
Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 4 poz. 1 i 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek absorbujących bez narożnych nacięć, które
są aktualnie dostarczane do szpitala?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do oceny wkład absorbujący bez narożnych nacięć.
Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 4 poz. 3 i 5:
Prosimy o doprecyzowanie ilości wymaganej ilości, ponieważ informacje zawarte w kolumnie ilość i
jednostka miary nie są spójne ze sobą i wykonawcy będą mieli problem z wyceną właściwej ilości
asortymentu.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje:
- Papieru krepowanego białego i zielonego naprzemiennie pakowanego 75cm x 75 cm w ilości
5000szt.
(w tym 2500 arkuszy papieru białego i 2500 arkuszy papieru zielonego),
- Papieru krepowanego białego i zielonego naprzemiennie pakowanego 90cm x 90 cm w ilości
6000szt.
(w tym 3000 arkuszy papieru białego i 3000 arkuszy papieru zielonego),
Pytanie nr 9 dot. Pakietu projektu umowy:
1.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%?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
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