
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/      /12                              Data: 17.01.2012 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak 

Postępowania: 101/2012).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 z późniejszymi zmianami) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie do 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert niżej przytoczone pytanie: 

1. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  1-8: Czy Zamawiający dopuści papier o wytrzymałości na 
rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,9 kN/m i w kierunku 
poprzecznym niemniej niż 0,6 kN/m? 

2. Dotyczy  Pakiet nr 1, pozycja nr  1-8:  Uprzejmie prosimy o dopuszczenie potwierdzenia 
szczelności  mikrobiologicznej  wystawionego  przez  producenta  papieru  w  miejsce 
zaświadczenia certyfikowanego laboratorium.

3. Dotyczy  Pakiet  nr  1,  pozycja  nr   1-8:  Uprzejmie  prosimy  o  odstąpienie  od  wymogu 
przedstawienia  Certyfikatu  Jednostki  Notyfikowanej  dla  papieru.  Wykonawca przedstawia 
Deklaracje  Zgodności  oraz  wpis  do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzające  klasę 
oraz zgodność z wymaganymi normami danego wyrobu.

4. Dotyczy Pakiet nr 2: Czy Zamawiający zechce zmodyfikować zapis dotyczący oznakowania 
CE na wyrobie w celu doprowadzenia do zgodności z Ustawą o Wyrobach medycznych tzn. 
oznakowanie CE ma być na opakowaniu zbiorczym, natomiast ma go nie być na rękawach. 
Oznakowanie na rękawach  świadczyłoby o zgodności wyrobu poddawanego sterylizacji w 
rękawie.  Umieszenie znaku CE bezpośrednio na rękawie  mogłoby mylnie sugerować,  że 
zapakowany wyrób jest wyrobem medycznym. 

5. Dotyczy Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy nieposiadające napisów w języku 
polskim? Wszelkie istotne oznaczenia zawarte są w formie piktogramów.

6. Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 9: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 100 x 40 [mm] 
Zamawiający dopuści rękaw 100 x 50 [mm]?

7. Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 11: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 200 x 50 [mm] 
Zamawiający dopuści rękaw 200 x 55 [mm]?

8. Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 12: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 250 x 60 [mm] 
Zamawiający dopuści rękaw 250 x 65 [mm]?

9. Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 13: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 300 x 60 [mm] 
Zamawiający dopuści rękaw 300 x 80 [mm]?

10. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja 1-2: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do 
oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.
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Dotyczy Pakietu II
11. Czy Zamawiający w Poz. nr 13 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 

fałdy 70mm zamiast  60mm?
12. Czy  Zamawiaj cy  w  ą Poz.  nr  8  dopu ci  do  oceny  r kaw  papierowo-foliowy  ś ę

o szeroko ci fa dy 35 mm zamiast 25 mm?ś ł
13. Prosimy o potwierdzenie, eż  ze wzgl du na wy sz  wytrzyma o  mechaniczn  Zamawiaj cyę ż ą ł ść ą ą  

wymaga,  aby  r kawy  foliowo-papierowe  posiada y  papier  ę ł
o gramaturze 70 g/m²?
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź na  następujące  pytania    dotyczące Pakietu I oraz II   
do SIWZ .

14. Czy Zamawiający wymaga  aktualnego certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającego 
szczelności mikrobiologiczną  papieru dołączonego do oferty przetargowej  ?

15. Czy zapis dotyczący rękawów papierowo-foliowych  „wyrób nie powinien mieć nadruków 
na żadnej powierzchni , która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami 
przeznaczonymi do zapakowania”  należy rozumieć, że Zamawiający wymaga aby wszystkie 
nadruki znajdowały się  między warstwami laminatu lub w obrębie zgrzewu fabrycznego od 
strony folii ?

16. Czy Zamawiający wymaga aby na rękawach papierowo-foliowych były nadrukowane pełne 
wymiary nominalne zgodne z wymiarami podanymi w ofercie cenowej ?

17. Czy Zamawiający wymaga aby  zgodność z normami  EN ISO 11607-1, 2 , EN 868-3, 5 
rękawów papierowo-foliowych oraz ich szczelność mikrobiologiczna była potwierdzona 
aktualnym certyfikatem jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty przetargowej ?

18. Czy Zamawiaj cy wyrazi zgod  na zaoferowanie w  ą ę Pakiecie nr II  w poz. nr 4 r kawówę  
o wymiarach 125mm x 200m , w poz. nr 9 - 100 x 50 :100m, w poz. nr 12 - 250 x 65 :100m, 
a  w poz. nr 13  o wymiarach 300 x 65 : 100 m ?

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. 

odpowiadamy, że:

Ad. 1. Nie.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Dopuszczamy

Ad. 4. Nie.

Ad. 5. Nie.

Ad. 6. Tak.

Ad. 7. Tak.

Ad. 8. Tak.
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Ad. 9. Nie.

Ad.10. Tak. Jednocześnie informujemy,że zmodyfikowano załącznik nr 1 - formularz cenowy oraz 

SIWZ

Ad. 11. Tak.

Ad. 12. Tak.

Ad. 13. Zamawiający wymaga aby gramatura była minimum 60g/ m²

Ad. 14. Tak.

Ad. 15. Tak.

Ad. 16. Tak.

Ad. 17. Zamawiaj cy dopuszcza  aby  zgodno  z normami  EN ISO 11607-1, 2 , EN 868-3, 5ą ść  

r kawów papierowo-foliowych oraz ich szczelno  mikrobiologiczna by a potwierdzona aktualnymę ść ł  

certyfikatem jednostki notyfikowanej do czonym do oferty przetargowejłą

Ad. 18. Tak.

Z poważaniem
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