Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard
___________________________________
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Stargard, dn. 23.03.2020 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 1 dot. Pakietu nr 1
Testy do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze opisane w
pozycji 7, 8 i 9 są oferowane w opakowaniach po 320 szt. Czy zamawiający wyrazi zgodę na
obniżenie zapotrzebowania odpowiednio dla pozycji 7 na 640, 8 na 1280 szt. i dla pozycji 9 na 320
szt., co umożliw sprzedaż testów w pełnych opakowaniach?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Należy przeliczyć ilość opakowań aby liczba
sztuk była zgodna z zamawianą, jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy
podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1
Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu w procesie sterylizacji formaldehydem opisany
w pozycji 6 jest oferowany w opakowaniach po 250 szt. Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie
zapotrzebowania na 250 szt., co umożliw sprzedaż testów w pełnych opakowaniach?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Należy przeliczyć ilość opakowań aby liczba
sztuk była zgodna z zamawianą, jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy
podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
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