
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/      /12                              Data: 28.05.2012 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów 

chirurgicznych (Znak Postępowania: 2436/2012).

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  9: Jaki  typ  klipsownicy  Zamawiający  posiada?  Czy  Zamawiający 
potrzebuje klipsy typu Ethicon, czy też Pilling Weck, czy też Horizon?

2. Dotyczy  Pakiet  nr  9:  Czy  zamawiający  w  Pakiecie  IX  wymaga  klipsów  tytanowych 
zewnętrznie  i  wewnętrznie  żłobkowanych,  kompatybilnych  z  posiadanymi  przez 
Zamawiającego klipsownicami ?

3. Dotyczy  Pakiet nr 9: Prosimy również o potwierdzenie jednostki miary, czy Zamawiający 
wymaga,  odpowiednio  dla  pozycji  nr  1  i  2,  70  sztuk  klipsów czy 70 magazynków po 6 
klipsów tj. 420 szt.?

4. Dotyczy  punkt 3.2 C z SIWZ: Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach , medycznych (Dz.U. Z 2010r. Nr 107, poz.679) prosimy o potwierdzenie, 
że  Zamawiający  działając  zgodnie  ze  zmienionymi  przepisami,  uznaje  za  wystarczające 
przedłożenie  w  charakterze  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  do  obrotu 
przedłożenie w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu 
medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE ( w zależności od klasyfikacji wyrobu ), 
a  także  potwierdzenia  dokonania  zgłoszenia  lub  powiadomienia  do  Urzędu  Rejestracji  w 
trybie art. 58 ustawy? Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem 
producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni  wykonawcy mają możliwość złożenia w 
Urzędzie wyłącznie powiadomienia.

5. Dotyczy postanowień umownych § 4 ust. 3.1: Postanowienia umowne w obecnym kształcie 
naruszają zasadę równorzędności stron stosunku cywilnoprawnego wyrażoną w art. 3531 k.c. 
w zw. Z art. 14 p.z.p., gdyż w praktyce prowadzą do rażącego rozróżnienia odpowiedzialności 
Zamawiającego oraz Wykonawcy wnosi o obniżenie kar umownych w następujący sposób: 
„...Dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne jak poniżej:
1)  Karę  umowną za  każdy  dzień  rozpoczęty  zwłoki  w dostawie  w wysokości  0,02% 
wartości brutto zamówienia cząstkowego;”

6. Dotyczy Pakiet nr 11: Czy Zamawiający dopuści szydło o długości 170 mm?
7. Dotyczy Pakiet nr 10 i 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy 

do 5 dni?
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179  

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr  000000015229
Kapitał zakładowy  16 850 000,00 PLN  REGON 510996861, NIP 848-16-30-309 

ZARZĄD - Prezes : Andrzej Bujnowski;  Z-ca Prezesa : Janusz Nowakowski;  Członek Zarządu : Janusz Roszkowski



8. Paragraf 3 Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3  zapisu o następującej treści:„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia. 9. Paragraf 3 ust 4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z faktury elektroniczne?10. 3.Paragraf 4 ust 1 Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:„1. Dostawa zamówionej partii sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych winna sięodbyć w czasie max. do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego.2 dni po tym terminie Zamawiający ma prawo do dokonywania zakupu u innego dostawcy lub producenta a różnicą kosztów zakupu obciążyć dostawcę.”11. 4.Paragraf 4 ust 3 pkt 1 Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:„3. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupujacemu kary umowne jak poniżej:1)Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 1% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką.”12. Paragraf 9 ust 2 Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: „Reklamacja winna być załatwiona przez Dostawcę w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.”
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 2 w pozycji 1, uniwersalnej 

rękojesci staplera laparoskopowego pozwalającej na zakładanie ładunków prostych i 
łamanych długości 16 lub 26 cm, a w pozycji 2, ładunków 60mm do endoskopowego staplera 
wyposażonych w system trójstopniowego zamykania zszywek o wysokościach (2,0; 2,5; 3,0; 
i 3,0;3,5;4,0) oraz nożem w ładunku?

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pakiecie V w poz. 3 zestawu do zabiegów 
laparoskopowych przez jeden otwór, składający się z portu elastycznego oraz z 
termoplastycznego żelu posiadającego zawór do insuflacji, zestaw zawiera 4 szt. 5 mm 
małych trokarów i obturator.

15. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie XIII  w poz. 2 laparoskopowego woreczka 
ekstrakcyjnego o pojemności 200 ml, o średnicy 80 mm, reszta parametrów zgodna ze 
specyfikacją.

16. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie XIII w poz. 1 - zestawu trokarów 
laparoskopowych, w skład którego wchodzą :
trokar 11 mm typu bezpiecznego liniowego,
kaniula żłobkowana 11 mm z uszczelką,
Każda  kaniula  wyposażona  w uszczelkę  i  redukcję  oraz  kranik  umożliwiający insuflację, 
desuflację i blokadę przepływu gazu,
trokar 5 mm typu bezpiecznego liniowego,
kaniula 5 mm żłobkowana z uszczelką,
Każda kaniula wyposażona w uszczelkę oraz kranik umożliwiający insuflację, desuflację oraz 
blokadę przepływu gazu,
 igła Veresa,
 worek ekstrakcyjny.
Każdy element zestawu zapakowany w oddzielne sterylne opakowanie, (rozwiązanie bardziej 
ekonomiczne, gdyż Zamawiający używa tylko tych narzędzi, które są potrzebne – pozostałe 
nadal pozostają sterylne).Takie rozwiązanie pozwoli  Zamawiającemu ograniczyć koszty przy 
jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów.
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Wszystkie sterylnie zapakowane elementy zestawu znajdują się w zbiorczym opakowaniu.

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. Ethicon

Ad. 2. Tak, klipsownica Ethicon.

Ad. 3. Liczba magazynków nie klipsów.

Ad. 4. Tak.

Ad. 5. Nie.

Ad. 6. Tak.

Ad. 7. Tak.

Ad  8.Nie.

Ad. 9. Nie.

Ad. 10. Nie.

Ad. 11. Nie.

Ad. 12.Nie.

Ad. 13. Nie.

Ad. 14. Nie.

Ad. 15. Nie.

Ad. 16. Jeżeli trokar 11mm ma redukcję do 5mm to tak.

Z poważaniem
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