
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                     Data: 28.08.2012r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego j. 
uż. na 6 miesięcy   na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. (Znak sprawy:  3919/2012)

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 niżej przytoczone pytania: 

1. 1. Dotyczy pełnomocnictwa
W  związku  z  faktem,  że  złożenie  oferty  w  postępowaniu  przetargowym  nie  jest  czynnością  zobowiązującą  w  
rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna 
za  wystarczające  pełnomocnictwo  do  złożenia  oferty  przetargowej  wskazujące,  iż  osoba  w  nim  wskazana  
umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez  
Zamawiającego?  Naturalnie  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zostanie  podpisana  przez  osobę 
umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy

2. Dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy
Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to 
nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z 
magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.

3. Dotyczy rozdz. V pkt. 4.2
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie na każde żądanie oświadczenia dystrybutora 
o sposobie, krotności procesów sterylizacji dla produktów medycznych podlegających wielokrotnemu użyciu. 

4. Dotyczy § 3 ust. 2 wzoru umowy
W/w ust. brzmi następująco: “Zamawiający zastrzega prawo zamawiania każdej ilości towaru bez względu na opakowania  
zbiorcze”
Prosimy o modyfikację w/w zapisu gdyż pozostawienie go w niezmienionej formie pozwala Zamawiającemu na składanie 
zamówień na niewielkie ilości towaru przy niskiej wartości cenowej  dostaw. Staramy się zaoferować konkurencyjne ceny co 
również wiąże się z ilością wysłanych przesyłek do Państwa. Dlatego prosimy o zmianę w/w zapisu na następujące 
brzmienie:
“Zamawiający zastrzega prawo zamawiania ilości towaru  w najmniejszym opakowaniu handlowym ”

5. składanie oferty na poszczególne pozycje?

Dotyczy wzoru umowy

6. dot.  par.  3 pkt.  2 Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na dostarczanie pełnych opakowań handlowych pasków do 
glukometrów? Wielkość takiego opakowania to 50 szt. I jest ono niepodzielne.

7. Prosimy o wprowadzenie do par. 5 wzoru umowy zapisu:
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Mając na uwadze art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696, ze zm.) prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający uzna za niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ofertę z ceną wyższą niż cena 
maksymalna określona tym przepisem, tj. 
- w przypadku oferenta prowadzącego obrót hurtowy: cena wyższa niż urzędowa cena zbytu produktu stanowiącego 
podstawę limitu, powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa;
- w przypadku oferenta nieprowadzącego obrotu hurtowego: cena wyższa niż urzędowa cena zbytu oferowanego 
produktu. 

Artykuł  9  wspomnianej  ustawy  zabrania  świadczeniodawcom nabywania m.in.  wyrobów medycznych  po  cenach 
wyższych niż określone w tym przepisie, a więc zamawiający nie może przyjąć takiej oferty. Taka oferta może być 
jednak najkorzystniejsza w świetle kryteriów określonych w SIWZ, co spowoduje wadę przetargu, jeśli zamawiający 
nie będzie miał podstaw do jej odrzucenia. Dlatego uzasadnione wydaje się odzwierciedlenie w SIWZ okoliczności  
wynikających z cytowanego art. 9 „ustawy refundacyjnej”, co zapewni pozytywna odpowiedź na postawione pytanie, 
zgodnie z zasadą, że wyjaśnienia SIWZ stają się jej integralną częścią. 

8.W związku z art.  9 ust.  2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  o refundacji  leków, środków spożywczychspecjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 r. ) dopuszcza się zmianę 
niniejszej umowy poprzez obniżenie cen nabywanych wyrobów medycznych, w wypadku:

1 Obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego, w przypadku nabywania od podmiotu innego 
niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne.  
Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do Umowy. 
2)  Obniżenia  wysokości  limitu  finansowania  dla  grupy limitowej,  do której  należy nabywany wyrób,  w przypadku 
nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 
2001  r.  –  Prawo  Farmaceutyczne.  Zmiana  ceny  obowiązuje  od  dnia  obowiązywania  nowej  wysokości  limitu 
finansowania  i nie wymaga aneksu do Umowy. 
9. Pakiet 25 poz. 2
Co Zamawiający rozumie przez dozownik w pozycji 2 -  (mniejszą butelkę dołączoną do każdego dużego pojemnika)? 

10. Pakiet 25 poz. 8
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 8 elektrody równoważnej do wskazanej w SIWZ elektrody produkcji 
Bio-Lead Lok B - na bazie pianki  polietylenowej,  z żelem stałym, prostokątnej,  o wymiarach 55 mm x 40 mm, z  
podłużnym wycięciem na przewód.

11. Pakiet 25 poz. 9
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 8 elektrody równoważnej do wskazanej w SIWZ elektrody produkcji 
Bio-Lead Lok B - na bazie pianki polietylenowej, z żelem stałym, okrągłej, o średnicy 42 mm.

12..Pakiet 25 poz. 11
Czy w pozycji 11  Zamawiający ma na myśli 12  kompletów po 4 elektrody? Elektrody kończynowe są sprzedawane w  
kompletach po 4 szt. o różnych kolorach.

13. Pakiet 36 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie w ww. poz. papier o rozmiarze 215 x20 m dedykowany do aparatów KTG FC700/1400, z 
przeliczeniem ilości na 75 rolek.
14.Pakiet 36 poz. 5
Prosimy o dopuszczenie w ww. poz. papier o rozmiarze 120 x30 m, który jest papierem dedykowanym do aparatu  
EKG Cardiette AR 1200, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości na 17 rolek

15. Pakiet 36 poz. 11
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Prosimy o dopuszczenie w ww. poz. papier o rozmiarze 110x10m lub 110x25 m, z przeliczeniem ilości na 8 rolek bądź  
na 3 rolki w zależności od dopuszczonej długości papieru.

16.Pakiet 36 poz. 14
Czy w ww. poz. Zamawiający wymaga papieru o rozmiarze 60 x 25 m, bez nadruku.

17. Pakiet 36 poz. 16
Czy w ww. poz. Zamawiający wymaga papieru o rozmiarze 50 x30  m, bez nadruku 

18. Pakiet 36 poz. 18
Czy w ww. poz. Zamawiający wymaga papieru o rozmiarze 50 x30  m, bez nadruku 

19..Pytanie do Umowy 
Prosimy o wydłużenie termin dostaw do 5 dni roboczych – krótki termin faworyzuje lokalnych dostawców.

20. Pytanie do Umowy
Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru na wolny od wad do 5 dni. Termin 3 dni jest trudny do dochowania. 
Pozostawienie  zapisu  w  obecnym  brzmieniu  może  budzić  wątpliwości,  co  do  jego  skuteczności  (świadczenie 
niemożliwe).

21.Pytanie do Umowy
Prosimy o odniesienie kary z § 4 ust. 4 lit. b) do wartości niezrealizowanej części umowy.
22.  Czy Zamawiający w Pakiecie 34 w pozycji 1 dopuści filtr o objętości wewnętrznej 36ml ponieważ Producent w 
katalogach nie  określa przestrzeni martwej ( czyli według naszej oceny przestrzeni filtra bez wkładu filtracyjnego ) ? 
Analizując dostępne zestawienia filtrów na rynku oferowany przez nas produkt jest odpowiednikiem filtra pierwotnie  
określanego w SIWZ i jest obecnie stosowany w szpitalu. 
23. Czy Zamawiający w Pakiecie 34 w pozycji 2 dopuści filtr o objętości wewnętrznej 51ml ponieważ Producent w 
katalogach nie  określa przestrzeni martwej ( czyli według naszej oceny przestrzeni filtra bez wkładu filtracyjnego i 
warstwy wymiennika HME ) ? Analizując dostępne zestawienia filtrów na rynku oferowany przez nas produkt jest 
odpowiednikiem filtra pierwotnie określanego w SIWZ i jest obecnie stosowany w szpitalu.
24.  Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  39  w  pozycji  2  dopuści  sterylny  układ  oddechowy  pediatryczny  o  średnicy  
wewnętrznej 15mm, z rurami nierozciągliwymi wewnętrznie gładkimi, 2 rury o długości 150cm, 1 rura o długości 100  
cm, posiadający łącznik Y i worek oddechowy po pojemności 1 litra? Taki układ jest obecnie stosowany w szpitalu.
25. Paragraf 4 ust. 2 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na: 

Dostawa zamówionej partii winna się odbyć w czasie max. do 3 dni roboczych od momentu

złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku dostawy w tym terminie Zamawiający

ma prawo do dokonywania zakupu u innego dostawcy lub producenta a różnicą w cenie zakupu obciążyć dostawcę.

26. Paragraf 4 ust. 4 pkt a) 

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na: 
za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie wynosić będzie 1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką

27. Paragraf 4 ust. 5
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie ww. zapisu. 

Ponadto zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy 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. 
28. Czy zamawiający dopuści do przetargu w poz. 1 i 2 igły o długości 19mm, a w pozycji 3 igły o dł. 16mm? Różnica 
1mm  o obu przypadkach wynika z zaokrągleń przy konwersji z jednostek calowych (w których długości podają 
niektórzy producenci) na jednostki metryczne.
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      29.  Czy  zamawiający  dopuści  w  pozycji  5  porty  o  okrągłym  kształcie,  wysokości  11,4mm  
i jednym pierścieniem mocującym na stałe połączonym z portem (brak konieczności nawlekania pierścienia na cewnik  
przed połączeniem z portem), z cewnikiem poliuretanowym o rozmiarze 5,8Fr, o długości 760mm, z oznaczeniami co 
5cm  
i opisem co 10cm?

            30. Czy zamawiający będzie wymagał, aby igły znajdujące się w pakiecie posiadały zabezpieczenia przed 
samozakłuciem?

 31. pakiet 37, pozycja 1

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  przyrządu  do  pobierania  i  aspirowania  płynów  ze  znacznie 
skuteczniejszym filtrem0,1  um i  filtrem   cząsteczkowym 5  um do  pobierania  z  zasobników chemioterapeutyków 
( czerwony )?

32. Czy Zamawiający dopuści ostrza skalpeli bez wygrawerowanej nazwy producenta, ale w zamian zgodzi się na 
dostarczenie próbek ostrzy? Skalpele mają małą powierzchnię i nie ma zbyt wiele miejsca aby zmieścić pełną nazwę 
producenta.

33.Pakiet 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych długości 120 mmz 
pryzmatem w uchwycie odbarwiaj,acym się podczas przepływu płynu PMR?

34. Pakiet 35 poz.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu infuzyjnego z zastawka bezzwrotną zapobiegającą cofnięciu 
się krwi do zestawu,  bez wstawki lateksowej ze względu na bezpieczeństwo pacjenta (reakcje anafilaktyczne na 
lateks)/

35.  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 
w zakresie zapisów § 4 ust. 4.

dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:

a) za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie wynosić będzie 0,5% wartości brutto opóźnionego zamówienia 
cząstkowego; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego zamówienia cząstkowego.

36. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr  32   pasków do glukometrów, które nie wymagają  
kodowania, posiadają kapilarę do automatycznego zasysania próbki  otrzymanej z krwi włośniczkowej lub z krwi pełnej  
z żył. Proponowane paski do glukometrów zapewniają pomiar stężenia glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie 10-
600 mg/dl w czasie 5 s. Nowoczesna, biosensoryczna metoda pomiaru oparta na enzymie GDH-FAD zapewnia, że 
obecność w badanej  próbce krwi  galaktozy,  maltozy lub fruktozy oraz 74 substancji  endo i  egzogennych nie ma 
wpływu na wyniki pomiarów dokonanych proponowanymi testami. Proponowane paski zapewniają prawidłowy pomiar  
stężenia  glukozy we krwi  w zakresie  hematokrytu  0 -70% co pozwala stosować je  u  noworodków,  jednocześnie 
współczynniki  zmienności  i  powtarzalności  testów  wynoszą  <  5%.  Proponowane  paski  zostały  przetestowane  i 
spełniają wymagania normy ISO 15197.
W przypadku zgody prosimy o podanie ilości glukometrów niezbędnych do realizacji zadania,  które zobowiązujemy 
się dostarczyć Zamawiającemu bezpłatnie  w celu realizacji umowy. 
Proponowane glukometry zasilane są ogólnie dostępnymi bateriami typu AAA, które zapewniają bezproblemową i  
tańszą eksploatację urządzenia.  Automatyczny wyrzut  paska po badaniu zapewnia brak bezpośredniego kontaktu 
personelu ze zużytym testem paskowym co eliminuje niebezpieczeństwo zakażenia chorobami przenoszonymi drogą 
krwi.  Duży czytelny wyświetlacz LCD zapewnia  komfort  odczytu  nawet  przy niedostatecznym oświetleniu.  Aparat 
zapewnia prawidłowy pomiar w temperaturach pomiędzy 10 a 40 °C z jednoczesnym ostrzeżeniem o przekroczeniu  
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dopuszczalnego zakresu. 
37. Czy zamawiający mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi dokona 
podziału pakietu nr 20 na dwa osobne pod zadania 20 a – igłu do portów ( poz. 1 -4 ) oraz 20 b – porty naczyniowe 
poz. 5?
38.  Czy Zamawiający,  w zakresie pakietu nr 20 poz.  5,  dopuści  złożenie  oferty z portami  z komorą tytanową, o  
kształcie zbliżonym do okręgu z czterema otworami umożliwiającymi stabilne umocowanie w kieszonce podskórnej,  
wyposażonymi cewnik silikonowy długości 750mm i średnicy 6,6F (1,0x2,2mm) z dodatkową igłą do przepłukiwania  
dostarczaną w osobnym sterylnym opakowaniu, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?
39. Czy Zamawijacy w zakresie pakietu nr 20 poz. 1 i 3 dopuści złożenie oferty z igłami do portów naczyniowych o  
rozmiarze  odpowiednio  22Gx25mm dla  poz.  1  oraz 22x15mm dla  poz.  3,  spełniającymi  pozostałe  wymagania  z  
SIWZ?   
40.Pakiet 1, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,7x 45mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

41. Pakiet 1, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,3x 45mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

42. Pakiet 1, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1x 32mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

43. Pakiet 1, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 20ml/min, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

44. Pakiet 3, poz. 4-10
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

45. Pakiet 3, poz. 5,6,8
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 50cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

46. Pakiet 4, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 120ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

47. Pakiet 4, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 120ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

48. Pakiet 4, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści słój o pojemności 2500 ml?

49. Pakiet 4, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści słój z przykrywką, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

50. Pakiet 6, poz. 11-20
Czy Zamawiający oczekuje cewników sterylizowanych tlenkiem etylenu?

51. Pakiet 6, poz. 11-20
Czy Zamawiający oczekuje cewników pakowanych w wewnętrzny worek, zewnętrznie .papier-folia?

52. Pakiet 8, poz. 1-8
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 125cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

53. Pakiet 12, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści utrwalacz o poj. 200ml z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do 4 sztuk.?

54Pakiet 13, poz. 8-16
Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane z PCV, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
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55. Pakiet 13, poz. 17-20
Czy Zamawiający dopuści balon o poj. 30-45ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

56. Pakiet 13, poz. 21-24
Czy Zamawiający dopuści balon o poj. 60ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

57. Pakiet 13, poz. 25-28
Czy Zamawiający dopuści balon o poj. 60ml spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
58.Pakiet 13, poz. 40
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji następujący zamknięty system do pomiaru diurezy;
worek zbiorczy o pojemności 1500 i 2000ml, skalowany co 50ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną 
ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego /T/;                                          (opcjonalnie z  
klemą zaciskową i filtrem hydrofobowym)
dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120cm 
dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny 
i skuteczny odpływ moczu

2. na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego
dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu
samouszczelniający się port do pobierania próbek
trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie
bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1ml od 4ml do 50ml (w komorze wstępnej) i co 5ml do 500ml (w 
pozostałych komorach)
komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie
obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty/, opróżniający jednocześnie 
wszystkie komory pomiarowe
tylna ścianka komory biała, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu
pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych 
ram łóżka

59. Pakiet 13, poz. 42,43
Czy Zamawiający dopuści woreczki w opakowaniu foliowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

60. Pakiet 14, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 2m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

 61. Pakiet 18, poz. 9
Czy Zamawiający ma na myśli chustę trójkątną włókninową?

62. Pakiet 19, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści igłę 26G x 120mm z igłą prowadzącą 20G x 34mm, spełniające pozostałe wymagania  
SIWZ?

63. Pakiet 19, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:
Zestaw  do  znieczuleń  zewnątrzoponowych  składajacy  się  ze  strzykawki  niskooporowej  10  ml  z  mechanizmem 
sprężynowym oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającmy jego blokadę, cewnika epiduralnego 20G o długości 100cm 
z  3  otworami  bocznymi  oraz  miękką,  atraumatyczną  końcówką,  igły  Touhy  18G  ze  strzałkami  na  skrzydełkach 
wskazującymi  prawidłowe  ułożenie  igły  przy  wkłuciu,  filtra  epiduralnego  0,2µm,  łącznika,  stabilizatora  cewnika  z 
mechanizmem zatrzaskowym, stabilizatora do mocowania filtra oraz naklejki samoprzylepnej

64. Pakiet 22, poz. 3,4
Czy Zamawiający dopuści cewnik o dł. 500mm ?

65. Pakiet 22, poz. 3,4
Czy Zamawiający dopuści cewnik z zatyczką?
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66. Pakiet 22, poz. 3,4
Czy Zamawiający dopuści cewnik z łącznikiem Kapkon?

67. Pakiet 22, poz. 13
Czy Zamawiający wydzieli  pozycje z pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli  na złożenie oferty przez większą liczbę 

Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

68.Pakiet 22, poz. 22, 23
Czy Zamawiający dopuści folie wykonane z polipropylenu o grubości 0,03 mm?

69. Pakiet 22, poz. 22Czy Zamawiający dopuści folie  w rozmiarze 55 x 55 (część lepna 55 x 51)?

70. Pakiet 22, poz. 23
Czy Zamawiający dopuści folie  w rozmiarze 40 x 42 (część lepna 40 x 35)?

71. Pakiet 22, poz. 27
Czy Zamawiający dopuści opakowania po 75sztuk z przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnej ilości opakowań?

72. Pakiet 22, poz. 27
Czy Zamawiający dopuści opakowania po 80 sztuk z przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnej ilości opakowań?

73. Pakiet 22, poz. 57
Czy Zamawiający dopuści sterylne zaciskacze, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

74. Pakiet 22, poz. 61-64
Czy Zamawiający wydzieli  pozycje z pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli  na złożenie oferty przez większą liczbę 

Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania

75.Pakiet 23, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 200ml bez harmonijki i bez uchwytu? 

76. Pakiet 26, poz. 1-5
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-5 z pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę 

Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania

77. Pakiet 33, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu o dl.  50cm z 6 otworami bocznymi,  spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ?

78. Pakiet 33, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozmiaru 21F?
79. Pakiet 33, poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozmiaru 27F?

80. Pakiet 33, poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozmiaru 33F?

81. Pakiet 33, poz.8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozmiaru 33F?

82. Pakiet 33, poz. 10-15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu zwiniętego, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

83. Pakiet 33, poz. 20-23
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie katerera z 1 centralnym otworem 4f i 2 bocznymi,  spełniającego 
pozostałe wymagania SIWZ?

84. Pakiet 33, poz. 32-42
Czy Zamawiający wydzieli  pozycje z pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli  na złożenie oferty przez większą liczbę 

Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania

85.Pakiet 35, poz. 1
Czy  Zamawiający  wydzieli  pozycje  z  pakietu  i  zezwoli  na  zaoferowanie  zestawu  ze  skalą  w  kształcie  beczki 

obsługiwaną dwoma rękami, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

86.Pakiet 37, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  przyrządu z filtrem 0,1  µm,  spełniającego pozostałe wymagania 

SIWZ?

87.Pakiet 41, poz. 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie   dreniku  Y  o  dł.  15cm zawierającego  PCV  ale  bez  ftalanów,  

spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

88.Pakiet 41, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu o dł. 180cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

89.Pakiet 41, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu o dł. 180cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

90.Pakiet 44, poz. 1
Czy Zamawiający wydzieli  pozycje z pakietu?  Rozwiązanie takie pozwoli  na złożenie oferty przez większą liczbę 

Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania

91. Pakiet 44, poz. 1
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  systemu  z  workiem o  pojemności  500ml  oraz  z  drenem o  dł. 

1300mm z łącznikiem do drenów Redona od CH 12 do CH 36, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

92. Pakiet 44, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka o poj. 800ml, bez odpływu z drenem Kehra,  spełniającego 
pozostałe wymagania SIWZ?

93. Pakiet 44, poz. 3
Czy Zamawiający wydzieli  pozycje z pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli  na złożenie oferty przez większą liczbę 

Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania

.Pakiet nr 34 poz. 1

94.Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 33ml?
95.Czy Zamawiający wymaga filtr dla dorosłych czy dzieci?

Pakiet nr 34 poz. 2
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96..Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o przestrzeni martwej 53ml?
97.Czy Zamawiający wymaga filtr dla dorosłych czy dzieci?

Pakiet nr 34 poz. 3
98.Czy Zamawiający wymaga wymiennik ciepła i wilgoci z bardziej wydajnym celulozowym wkładem?

Pakiet nr 39 poz. 1
99.Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z trzecią rurą 90 cm?
100.Czy Zamawiający wymaga obwód oddechowy z workiem oddechowym 2 litrowym czy bez worka?

Pakiet nr 39 poz. 2
101.Czy Zamawiający dopuści obwód o dł. 150 cm z dodatkową rurą 90 cm?
102. Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej pisząc „kolanikiem” zamiast „kolankiem?
103. Czy Zamawiający ma na myśli kolanko wkładane do trójnika Y?
104. Czy Zamawiający wymaga obwód oddechowy z workiem oddechowym 1 litrowym czy bez worka?

Pakiet nr 39 poz. 3
105.Czy Zamawiający dopuści  obwód oddechowy o dł.  160 cm z łącznikiem Y z 2  zatyczkami zamykającymi,  z  

zachowaniem pozostałych parametrów?

Pakiet 3: Poz.4-10:

106.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania górnych dróg oddechowych o standardowej dł. 
60cm.
107..Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz 
fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu ?

Pakiet 13:Poz. 25-28 :
108.Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  cewników  Dufour,  tak  jak  obecnie  stosowane,  dwudrożnych  i  
trójdrożnych  w powszechnie stosowanym zakresie rozmiarów 18-24Ch zamiast wymaganego 20-26Ch.
109.Prosimy  o  sprecyzowanie  czy  cewniki  pooperacyjne,  tak  jak  obecnie  stosowane,  mają  być  pakowane  w 
wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier,  co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie  w 
warunkach bloku operacyjnego?
110..Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki  Dufour mają być stosowane po elektroresekcji  gruczolaku,  wykonane  
z lateksu z dodatkowym zbrojeniem, które zapobiega zapadaniu się ścianek,  z dużymi otworami obarczającymi i 
gładkimi krawędziami, zapewniającymi ucisk loży – tak jak dotychczas stosowane na terenie Państwa placówki?
Poz. 40:
111.Prosimy o sprecyzowanie czy zamknięty system pomiaru diurezy, tak jak obecnie stosowany, ma posiadać dren 
dwuświatłowy z odpowietrzaniem skutecznie zapobiegający zastojowi moczu w drenie i pęcherzu a zatem mający 
ogromny wpływ na precyzję pomiaru diurezy godzinowej oraz zabezpieczenia pacjenta przed ryzykiem infekcji, tak jak  
to jest w worku obecnie przez państwa stosowanym?
112..Prosimy o doprecyzowanie czy worki do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, mają  posiadać  
zastawkę antyrefluksyjną w łączniku zapobiegającą cofaniu się moczu z drenu do cewnika?
Pakiet 28:
113. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw uzupełniający wyposażony był w zagięte – anatomicznie wyprofilowane  
rozszerzało, co znacznie ułatwia przeprowadzenie procedury wstępnej przy przezskórnej tracheotomii ?
Pakiet 34: Poz. 1- 2:
114. Czy filtry w poz 1 i 2 mają posiadać na swoim obwodzie nadrukowany  zakres minimalnej i maksymalnej objętości 
oddechowej co ułatwia sprawdzenie poprawności użytego filtra w zależności od kategorii wagowej i wiekowej pacjenta 
?
115.Poz.3: Prosimy o sprecyzowanie czy wymiennik ciepła i wilgoci ma być z wkładem wykonanym z celulozy,  z 
uniwersalnym portem tlenowym ,  z  samodomykającym się  portem do  odsysania  pomiędzy  dwoma membranami 
wymiennika?
Pakiet 40: Poz.1-3:
116..Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  igieł  do  wstrzykiwaczy  insuliny  firmy  Becton  Dickinson  w 
rozmiarach:29Gx12,7m;31Gx5mm,30Gx8mm.
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117.Czy igły w pozycji 1-3 maja być kompatybilne ze wszystkimi penami stosowanymi na rynku polskim, potwierdzone  
zgodnością z normą  ISO 11608-1 i ISO 11608-2 oraz sterylizowane radiacyjnie?
Pakiet 41:Poz. 1-2: 
118.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie  odcinającego  bezigłowego dostępu naczyniowego producenta – firmy 
Becton Dickinson umożliwiającego przetaczanie i aspirowanie płynów, dopuszczonego do stosowania z lipidami, krwią 
i cytostatykami – w poz. 2 o przedłużeniu 15 cm, do stosowania przez 7 dni lub 100 razy. 
119.Czy  zawór  odcinający  do  bezigłowego  dostępu  naczyniowego  ma  być  wyposażony  w  podzielną  silikonową 
membranę  osadzoną  na  przeźroczystym  konektorze,  co  umożliwia  całkowitą  widoczność  wnętrza  i  zapewnia 
skuteczne przepłukiwanie?
120. Czy zawór odcinający do bezigłowego dostępu naczyniowego ma posiadać jednolitą materiałowo powierzchnię 
styku   z końcówką luer przy połączeniu z systemem dostępu, która nie sprzyja kolonizacji  mikroorganizmów i  co  
zabezpiecza przed kontaminacją systemu dostępu naczyniowego?
121.:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozgałęziacza (rampy) infuzyjnej pięciodrożnej producenta firmy Becton 
Dickinson– a nie systemu kraników, spełniającej pozostałe wymagania siwz. 
122.:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozgałęziacza (rampy) infuzyjnej trójdrożnej producenta firmy Becton 
Dickinson -  a nie systemu kraników,  spełniającej pozostałe wymagania siwz. 
123.Poz.3 i 4:W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe dwa pytania, prosimy Zamawiającego o wyłączenie 
ww pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.
124. Poz.1-4: Czy asortyment z pozycji 1-4 ma pochodzić od jednego producenta? Rozwiązanie tego typu zapewni 
pełną kompatybilność sprzętu oraz szczelność połączeń.
Pakiet 43:Poz.3: 
125.  Prosimy  o  wyłączenie  w/w  pozycji  do  osobnego  pakietu,  co  pozwoli  naszej  firmie  na  złożenie  ważnej  i 
konkurencyjnej cenowo oferty.

Dotyczy zapisów siwz:
126.Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane 
produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?
127. Czy Zamawiający aby mieć pewność, że zaoferowany sprzęt posiada odpowiednie atesty i certyfikaty mógłby 
wprowadzić do specyfikacji  zapis mówiący o złożeniu odpowiednich dokumentów w ofercie przetargowej? Jest to 
korzystne dla Zamawiającego, gdyż już na etapie badania oferty przetargowej Zamawiający będzie mógł stwierdzić  
czy zaoferowany produkt jest faktycznie dopuszczony do obrotu.
128.  Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  24  wymaga,  aby  rurki  intubacyjne  z  mankietem  uszczelniającym 
niskociśnieniowym wyposażone były w system automatycznie regulujący zmiany ciśnienia w mankiecie spowodowane 
przenikaniem gazów anestetycznych do mankietu (zabezpieczające przed tym zjawiskiem) np. typu Brandt, Soft Seal,  
o skuteczności potwierdzonej klinicznie?

129.  Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  26  w  pozycji  40  dopuści  prowadnicę  do  intubacji  w  rozmiarze  4,0? 
Zaproponowane przez Wykonawcę w pozycjach 39-42 prowadnice do intubacji będą umożliwiały użycie z rurkami 2,5-
11,0.

130.  Czy  Zamawiający  w Pakiecie  28  wymaga,  aby uzupełniający zestaw do przezskórnej  tracheotomii  metodą 
Griggsa posiadał rurkę tracheostomijną z mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera?

131. Czy Zamawiający w Pakiecie 29 w pozycjach 8 i 9 dopuści rurki intubacyjne z możliwością ewakuacji wydzieliny 
nad mankietem w rozmiarach 8,5 i 9,0 zamiast 9,5 i 10,0?

132.  Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  29  wymaga,  aby  rurki  intubacyjne  z  możliwością  ewakuacji  wydzieliny  nad 
mankietem,  wyposażone  były  w  system  automatycznie  regulujący  zmiany  ciśnienia  w  mankiecie  spowodowane 
przenikaniem gazów anestetycznych do mankietu (zabezpieczające przed tym zjawiskiem) np. typu Brandt, Soft Seal,  
o skuteczności potwierdzonej klinicznie?

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. Tak.
Ad.2.  Nie.
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Ad.3. Tak.
Ad 4. Nie.
Ad.5. Zamawiający nie dopuszcza dzielenie pakietów.
Ad.6. Tak.
Ad.7. Tak.
Ad.8. Tak. 
Ad.9   Tak. 
Ad.10. Nie.
Ad.11.  Nie. 
Ad.12. Tak. 
Ad.13. Wyrażamy zgodę. 
Ad.14.  Wyrażamy zgodę. 
Ad.15. Wyrażamy zgodę. 
Ad.16  Tak. 
Ad.17  Tak.
Ad.18. Tak.
Ad.19. Nie.
Ad.20. Nie.
Ad.21. Nie.
Ad.22. Tak.
Ad.23. Tak.
Ad.24. Tak.
Ad.25. Nie. 
Ad.26. Nie.
Ad.27. Nie.
Ad.28. Tak.
Ad.29. Tak.
Ad.30. Dopuszcza.
Ad.31. Tak.
Ad.32. Nie od pozycji 7 do 11.
Ad.33. Tak.
Ad.34. Tak. 
Ad.35. Nie. 
Ad.36. Nie. 
Ad.37.Zamawiający wprowadza nowy Pakiet. Z Pakietu 20 zostają wydzielone igły do portów ( poz. 1 - 4  jako pakiet 
20, a porty naczyniowe jako pakiet 20 a.  Wprowadzono nowe wadium do Pakietu 20. - 100,00 zł oraz Pakiet 20 a – 
400,00. zł.

Ad.38. Tak.
Ad.39. Tak.
Ad.40. Nie.
Ad.41.Nie.
Ad.42. Nie.
Ad.43. Nie.
Ad.44. Tak.
Ad.45. Tak.
Ad.46. Tak.
Ad.47. Tak.
Ad 48. tak.
Ad.49. Nie.
Ad.50. Dopuszcza.
Ad.51. Dopuszcza.
Ad.52. Nie.
Ad.53. Tak.
Ad.54. Nie.
Ad.55. Tak.
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Ad.56. tak
Ad.57. Nie.
Ad.58. Tak.
Ad 59. tak.
Ad 60. Nie.
Ad 61. tak – dopuszcza.
Ad 62. Nie.
Ad 63. tak.
Ad 64. tak.
Ad 65. Nie.
Ad 66. Nie.
Ad 67. .Zamawiający wprowadza nowe Pakiety.  Z Pakietu 22 zostaje wydzielona poz. 13 jako pakiet 22 B z kwotą 
wadium 2,00 zł . Pozostałe pozycje mają kwotę wadium  1.198,00 zł 
Ad 68. Nie.
ad 69. Nie.
Ad 70. Nie.
Ad 71. tak.
Ad 72. Tak.
Ad 73. tak.
Ad 74. Tak. Zamawiający wprowadza nowy Pakiet. Z Pakietu 22 zostają wydzielone pozycje 61 do 64  i utworzony 
zostaje pakiet 22 A  z kwotą wadium 150,00 zł. Pozostałe pozycje mają kwotę wadium  1.048,00 zł  
Ad 75. Nie.
Ad 76. Tak. Zamawiający wprowadza nowy Pakiet. Z Pakietu 26 zostają wydzielone pozycje1 do 5  i utworzony zostaje 
pakiet 26 A  z kwotą wadium 85,00 zł. Pozostałe pozycje mają kwotę wadium 415,00 zł  
Ad 77. Nie.
Ad 78. nie.
Ad 79. Nie.
Ad 80. Nie.
Ad 81. Nie.
Ad 82. Nie.
Ad 83. Nie.
Ad 84. Nie.
Ad 85. Nie.
Ad 86. tak.
Ad 87. Nie.
Ad 88. Tak.
Ad 89..Tak.
Ad 90. Nie.
Ad 91. Nie.
Ad 92. Nie.
Ad 93. Nie.
Ad 94. tak.
Ad 95. Dla dorosłych.
Ad 96. Tak.
Ad 97. Dla dorosłych.
Ad 98. Nie.
Ad 99. Nie.
Ad 100. Z workiem.
Ad 101. Nie.
Ad 102. Tak, kolankiem.
Ad 103. Tak.
Ad 104. Z workiem 1 litrowym.
Ad 105. Nie.
Ad 106. Tak.
Ad 107. jak w SIWZ. 
Ad 108. Tak.
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Ad 109. Dopuszczamy.
Ad 110. Dopuszczamy.
Ad 111. Dopuszcza.
Ad 112. Tak.
Ad 113. Musi  być rozszerzadło anatomicznie wyprofilowane.
ad 114. Dopuszcza.
Ad 115. Dopuszcza.
Ad 116. Tak.
Ad 117.Tak – kompatybilne ze wszystkimi penami stosowanymi na rynku polskim. Nie muszą być  potwierdzone 
zgodnością z normą ISO 11608-1 i ISO 11608-2 oraz sterylizowane radiacyjnie, 
ad 118. Dopuszcza.
Ad 119. Dopuszcza.
Ad 120. Dopuszcza.
Ad 121. Dopuszcza.
Ad 122. Dopuszcza.
Ad 123. Nie.
ad 124. Nie.
Ad. 125. Nie.
Ad 126. zamawiający nie wyklucza takiej możliwości.
Ad 127. Nie.
Ad 128. Dopuszcza.
Ad 129. Tak.
Ad 130. tak.
Ad 131. Dopuszczamy w Poz. 8 rozmiar 9 Tak, w Poz. 9 Nie dopuszczamy zmiany rozmiaru.
Ad 132. Nie.

Zamawiający zmodyfikował formularz cenowy – załącznik nr 1.
                                                                                                                     z poważaniem
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