
   
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                      Data:25.05.2012 r

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego   poniżej  200 000 euro na    dostawę   papieru toaletowego, 
ręczników papierowych i dozowników  na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy  Znak sprawy: 
2375/2012

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 (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ) do Zamawiającego 
zostały wniesione w terminie na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert   -  pod  warunkiem,  że  wniosek  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  do 
zamawiającego nie później  niż  do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert niżej 
przytoczone pytania: 

1. Pozycja nr  1 - Ręcznik papierowy kolor  - 6500 szt.

Gofrowany, niepylący z wyjmowaną tuleją umożliwiającą odwijanie ręcznika ze środka rolki             o: długości 170 + 10 m, śr. 20 
+ 1 cm, wys. 21 + 1,5 cm, waga min.1,5kg, gramatura min 45gram/m2, ręcznik ma pasować do podajnika Merida "MAXI"

W opisie automatycznego podajnika ręczników w roli (pozycja nr 4) Zamawiający podaje, iż wskazanym jest, by pasowały  
do  niego  ręczniki  z  pozycji  1.  Tymczasem  ręczniki  do  automatycznego  podajnika  różnią  się,  mimo  identycznego  wyglądu  
zewnętrznego, drobnymi szczegółami. Ręczniki  do podajników standardowych  nawijane są na gilzy o średnicy 6 cm, których  
technologia  wykonania  pozwala  na  szybkie  i  bezproblemowe usunięcie  z  rolki  ręcznika,  dzięki  czemu możliwe  jest  centralne  
dozowanie ręcznika.

Rolki do podajników automatycznych nawijane są na  gilzy o średnicy 4 cm, których technologia wykonania uniemożliwia  
łatwe usunięcie  z  roli,  gdyż  w podajnikach automatycznych system dozowania  oparty  jest  na zasadzie  odwijania  papieru  od 
zewnątrz. Możliwe jest jej usunięcie, lecz sprawia to spore kłopoty, gdyż wymaga użycia siły. 

a)  czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji ręcznika z gilzą o średnicy 4 cm, czy też 6 cm?
b)  czy w związku ze wskazanymi różnicami Zamawiający rozważy podzielenie tej pozycji na dwie, ze wskazaniem odpowiednich 
ilości ręcznika do podajnika standardowego           i automatycznego?
c)  czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ręcznika w kolorze białym?

2. Pozycja nr 3 -   Ręcznik celulozowy - 1300 szt.

Biały, celulozowy, bezpyłowy, 2-warstwowy ręcznik z wyjmowaną tubą w roli o wymiarach: szerokość 21,5 + 1,5 cm, długość 150 + 
10 m, średnica 19 + 1cm., uwaga: ręcznik musi pasować do podajnika opisanego w pozycji 5
 
a) czy  Zamawiający ma na myśli, nawiązując do poprzedniego pytania, ręcznik nawinięty na gilzę o średnicy 4 cm?

3. Pozycja nr 5 - Podajnik do papieru toaletowego -  50 szt.

Podajnik zamykany na kluczyk, wykonany z tworzywa ABS lub metalu odpornego na dezynfekcję, wyposażony w okienko do kontroli  
ilości papieru w pojemniku, max śr. roli 20cm, dostosowany do papieru z pozycji 2.

a) czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podajnika z transparentną pokrywą, która umożliwia kontrolę ilości papieru w 
podajniku, o max. średnicy roli            23 cm – pojemnik jest  około 2 cm szerszy niż podajnik o max. średnicy roli           20 cm?
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4. Dot. pozycji nr 1 – jakiego koloru ma być  ręcznik?
5. Dot. pozyci nr 2 – podane parametry są niespójne. Przy zachowaniu podanej gramatury oraz ilości metrów waga rolki będzie 
wynosiła około 0,5 kg, natomiast w przypadku zwiększenia gramatury bądź ilości metrów aby osiągnąć minimalna wagę średnica 
rolki przekroczy wskazane w specyfikacji parametry i może nie zmieścić się do dozownika.
6. Dot. pozycji nr 3 – błąd w opisie. Podany ręcznik nie może pasować do dozownika z pozycji  nr 5.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu „Pro-
Medica” w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad 1.
a) Zamawiający nie narzuca konkretnych średnic „gilzy”. Zamawiający wymaga aby oferowane ręczniki pasowały do podajnika 
Merida „MAXI” i umożliwiały odwijanie od środka roli.
b) Nie.
c) Tak.
Ad 2. 
a) Oferowany ręcznik ma być dopasowany do podajnika oferowanego w poz. 4.
Ad 3.
a) Tak.
Ad 4. Kolor ręcznika dowolny. Ręcznik nie może barwić skóry i dozownika.
Ad 5.  Zamawiający koryguje opis przedmiotu z poz. 2. waga minimum 0,55 kg
Ad 6. Zamawiający koryguje opis na : ręczniki muszą pasować do podajnika z poz. 4.

z poważaniem
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