
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/   /    /12                                Data: 05.01.2012 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę leków, środków farmaceutycznych oraz materiałów 

opatrunkowych i szewnych (Znak Postępowania: 27/2012)

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 pytania: 

1.   Pakiet 4  
Czy Zamawiający dopuści szwy polipropylenowe bez dodatku glikolu polietylenowego? 

2.  Pakiet 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści igłę 30mm?
 

3.  Pakiet 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści igłę 10mm i nitkę 75cm? 

4.  Pakiet 4 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści igłę 13mm i nitkę 75 cm?

5. Czy zamawiający w  pakiecie  nr  3  z  uwagi  na  obecność  na  rynku  produktu  na  bazie  taurolidyny i  4% 
cytrynianu  łączącego w sobie właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i przeciwzakrzepowe potwierdzone 
badaniami klinicznymi, dopuści złożenie oferty na produkt wielodawkowy (zawartość fiolki po pierwszym 
nakłuciu należy zużyć w ciągu 48 h - zapis w instrukcji użytkowania wyrobu medycznego) w postaci fiolek  
10ml. Dopuszczenie oferty da zamawiającemu możliwość wybrania najkorzystniejszej ekonomicznie oferty.

6. Do  treści  §4  ust.3  projektu  umowy  prosimy  o  dodanie  słów  "...  z  wyłączeniem  powołania  się  przez 
Wykonawcę na  okoliczności,  które  zgodnie  z  przepisami  prawa powszechnie  obowiązującego uprawniają 
Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

7.  Do §7 ust.1 i §8 ust.1 projektu umowy - Ze względu na możliwość ustawowej zmiany stawki podatku VAT w 
trakcie  obowiązywania  umowy przetargowej,  prosimy o wprowadzenie  do przyszłej  umowy przetargowej  
zapisu umożliwiającego zmiany cen brutto produktów będących przedmiotem umowy,  od dnia wejście w  
życie aktu prawnego zmieniającego wysokość stawki VAT . Zaznaczamy jednocześnie, że w takim przypadku 
cena netto produktów będących przedmiotem umowy nie uległaby zmianie. 

8. Czy w przypadku wstrzymania produkcji  lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i  braku możliwości 
dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy),  
Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez  
Wykonawcę (dotyczy zapisu §8 ust.2 projektu umowy)?

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

odpowiadamy, że:
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Ad. 1. Nie.

Ad. 2. Tak.

Ad. 3. Tak.

Ad. 4. Nie.

Ad. 5. Nie.

Ad. 6. Nie.

Ad. 7. §8  ust. 3 dopuszcza zmianę ceny brutto

Ad. 8. Nie.

Z poważaniem
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