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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 2016/S 192-345102; data zamieszczenia: 05/10/2016

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do niniejszego
postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający poniżej odpowiada: 

PYTANIE NR 154
Dotyczy przedmiotu zamówienia:
Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 16 modyfikacje z dnia 18.11.2016 
W  związku  z  modyfikacjami  z  dnia  18.11.2016  dotyczącymi  pakietu  nr  16  prosimy  Zamawiającego  o
doprecyzowanie i wyjaśnienie istotnych kwestii. Zamawiający pierwotnie wymagał zestawu składającego się
z 2 szczoteczek oraz 4 gąbek, czyli 6 elementów służących do przeprowadzenia 24 h (jednodniowej) higieny
jamy ustnej u 1 (jednego) chorego. 
Na etapie wyjaśnień Zamawiający dopuścił odpowiedzią na pytanie nr 85 z dnia 03.11.2016: 
„Zestaw do 24 godzinnej toalety jamy ustnej zawierający:
Składający się z  3 mini  zestawów: 1 szczoteczka z małą główką z wbudowaną opcją odsysania wykonana z
jednego odlewu wraz z włosiem  oraz 2 aplikatory ssąco czyszczące  służące do pędzlowania  jamy ustnej  
wykonane  z  specjalnie  naciętego  silikonu  ułatwiającego  wymywanie  bakterii  z  zachyłków,  aplikator
wykonany z jednego odlewu.  
Każdy mini zestaw pakowany w osobne opakowanie folia – folia wraz z patyczkiem z gąbką do nawilżenia
ust  oraz  kubeczkiem  na  płynu  na  środek  myjąco  –  odkażający,  chlocheksydyna   Zestaw z  możliwością
powieszenia przy łóżku chorego na szynie modura.”
W związku z tym jasnym stało się ,że Zamawiający dopuścił równoważny 6 elementowy zestaw składający
 się z 1 szczoteczki, 2 aplikatorów ssąco -czyszczących oraz 3 gąbek na szpatułce – poniżej zamieszczamy
zdjęcie.
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Nie jest zatem jasne, czemu Zamawiający w dniu 18.11.2016 wprowadził modyfikację wyżej wspomnianej
odpowiedzi i zawarł wymóg dostarczenia dwukrotnej ilości takich zestawów. Wobec 1 (jednego )oferenta,
zmienił  tym samym  wymóg, oczekując od niego dostarczenia 12 elementów, a nie 6 elementów. Tym
bardziej niezrozumiałe jest, że Zamawiający   powołał się na równe  traktowanie wszystkich wykonawców,
czyniąc  niejasnym  zastosowanie  tej  zasady  wobec  takiej  modyfikacji.  Prosimy  o  sprostowanie
odpowiedzi, bądź uzasadnienie stanowiska, licząc na to, że stało się to omyłkowo.
Odpowiedź: Zamawiający prostuje następujące odpowiedzi: 

1) na pytanie nr 153 z dnia 18/11/2016 r. odpowiedź powinna brzmieć:
„ PYTANIE NR 153
Pakiet 16
W związku z tym, iż Zamawiający opisał w w/w pakiecie zestaw składający się  z 2 szczotek do odsysania
oraz 4 gąbek, a na etapie wyjaśnień dopuścił zestaw składający się z 1 szczotki do odsysania oraz 2 gąbek,
czyli  o  połowę  mniejszy  niż  pierwotnie  opisany  w  SIWZ  prosimy  Zamawiającego  w  celu  równego
traktowania wykonawców oraz porównywalności złożonych ofert o:
1/ Możliwość zaoferowania zestawu pierwotnie opisanego w SIWZ w ilości o połowę mniejszej niż opisana,
czyli 1300 zestawów;
lub
2/ Sprostowanie  odpowiedzi  na  pytanie  nr  85 i  dopuszczenie  proponowanego w pytaniu  zestawu pod
warunkiem zaoferowanie podwójnej ilości zestawów, czyli 5200 zestawów.
Pragniemy zauważyć,  iż  Ustawodawca zobowiązał  Zamawiającego do traktowania na równych zasadach
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga 2600 zestawów  do 24 godzinnej toalety jamy 
ustnej.”

2) na pytanie nr 85, prostowane w dniu 18/11/2016 r. odpowiedź powinna brzmieć:
„PYTANIE NR 85
Pakiet nr 16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do 24 godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: 
Składający się z 3 mini zestawów: 1 szczoteczka z małą główką z wbudowaną opcją odsysania wykonana 
z jednego odlewu wraz z włosiem oraz 2 aplikatory ssąco czyszczące służące do pędzlowania  jamy ustnej 
wykonane z specjalnie naciętego silikonu ułatwiającego wymywanie bakterii z zachyłków, aplikator 
wykonany z jednego odlewu. Każdy mini zestaw pakowany  w osobne opakowanie folia – folia wraz 
z patyczkiem z gąbką do nawilżenia ust oraz kubeczkiem na płynu na środek myjąco – odkażający, 
chlocheksydyna. Zestaw z możliwością powieszenia przy łóżku chorego na szynie modura.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.”

MODYFIKACJE:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w 
następujący sposób:
1. W siwz w cz.  X Składanie i otwarcie ofert i procedura wyboru oferty: i  pkt 5.   zapisy „06.12.2016” 
zastępuje się zapisami „15.12.2016”

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach przedłużeniu 
do dnia 15.12.2016 ulega termin składania i otwarcia ofert. Godziny pozostają bez zmian. 

Z poważaniem
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