
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/      /13                                              Data: 04.11.2013 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów opatrunkowych i szewnych dla „Pro-Medica”  w Ełku 

Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 5212/2013)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) Zamawiający 

przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:
1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1:

Poz.1 igły o długości 38 mm zamiast 37 mm

Poz. 4 igły o długości 50 mm zamiast 48 mm

Wnioskowane  igły  różnią  się  od  wymaganych  o  zaledwie  1-2mm.  Taka  różnica  jest  niemożliwa  do 

zweryfikowania przez Zamawiającego bez posiadania specjalistycznej aparatury,  a co najważniejsze w żaden  

sposób nie zmienia przeznaczenia szwu. Ponadto pragniemy zauważyć, iż podawane przez producentów długości 

igieł są zawsze długościami orientacyjnymi, podlegającymi technologicznym obróbkom. 

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści nić o długości 100cm?

3. Zwracamy się  z  prośbą  o dopuszczenie  w pakiecie  nr  1  poz.  2,6,7,8,9 igieł  o  standardowej  grubości  drutu 

przeznaczonych do szycia tkanek miękkich.

4. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 1  pozycji 10 do osobnego zadania. Wymagany w tej pozycji  

szew chirurgiczny jest materiałem specjalistycznym dostępnym w ofercie niewielu producentów działających na 

światowym  rynku.  Pozostawienie  w/w  pozycji  w  pakiecie  nr  1  ograniczy  uczciwą  konkurencję  i  skaże 

Zamawiającego na zakup materiałów szewnych po zawyżonych cenach. 

Dodatkowo należy podkreślić, iż Zamawiający z poz. 10 zamierza zamówić jedynie 6 saszetek przez cały okres  

trwania  umowy.  Pozycja  o  tak  znikomej  ilości  przewidzianej  do  zamówienia  nie  powinna  decydować  o 

możliwości złożenia ważnej oferty przez innych wykonawców w ramach pakietu nr 1. 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 14 pozycji 1-4, co umożliwi złożenie korzystnej oferty,  

oraz udział w postępowaniu?

6. Paragraf 3 ust. 5.  

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Towar winien być dostarczany do godz. 14:00. Miejscem dostawy Zamówienia jest Apteka Zakładowa w „Pro-

Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk. W sytuacjach pilnych dstawa nastąpi w ciągu 2 dni.



7. Paragraf 3 ust. 6.  

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Naszą prośbę motywujemy tym iż nasz korporacyjny system JBA nie może dla Panstwa przygotować faktury w  

wersji elektronicznej w formacie DATA FARM. 

8. Paragraf 4 ust. 3.  

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Wykonawca zapewni niezmienność cen netto sprzedawanych materiałów opatrunkowych i szewnych przez okres  

od daty zawarcia umowy do dnia 15.12.2014r.

9. Paragraf 5 ust. 1.  

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Dostawa zamówionej partii materiałów opatrunkowych i szewnych winna się odbyć w czasie max. do 3 dni  

roboczych  od  momentu  złożenia  zamówienia  przez  Zamawiającego.  Po  tym  terminie  Zamawiający,  po 

wcześniejszym  poinformowaniu  Wykonawcy,  ma  prawo  do  dokonywania  zakupu  u  innego  dostawcy  lub 

producenta a różnicą w cenie zakupu obciążyć Wykonawcę.

10. Paragraf 5 ust. 2.  

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Trzykrotne nieterminowe dostarczenie towaru przez Wykonawcę może spowodować natychmiastowe zerwanie 

umowy bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia.

11. Paragraf 6 ust. 2.  

Prosimy o mody fikację zapisu na brzmiący:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o  

tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin

- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji.

12. Prosimy o dodanie do umowy zapisu:  

„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. 

13. Zad 11 Czy Zamawiający dopuści  siatki przepuklinowe częściowo wchłanialne o parametrach :

lekka siatka monofilamentna składająca sie z trzech rodzajów materiału: wchłanialnej warstwy hydrożelowej 

(  30  dni),  włókien  PGA ,polipropylenu.  Polipropylen  –  lekki  ,  0,17  mm  grubości,  porowatość  0.004cm2 



,polipropylenowa siatka pozwalająca na szybki przerost tkankowy. Biowchłanialna warstwa  tkanych włókien 

PGA-  wzmacniająca  barierową warstwę hydrożelową wchłanialna ( 30 dni) w rozmiarach : 15,2x 20,3 cm ;

35,6x30,5 cm: 25,4x 20,3 cm ?

14. Dot. Pakietu 1, poz. 10  

Czy Zamawiający dopuści wydzieli pozycję 10 do osobnego pakietu? 

15. Dot. Pakietu 2  

Czy  Zamawiający  dopuści  szew  pleciony,  syntetyczny,  powlekany,  wchłanialny,  w  składzie  100%  kwas 

poliglikolowy, o czasie wchłaniania 42 dni i  zdolności podtrzymywania tkankowego 14-21 dni (po 7 dniach 

65%, po 8-11 dniach 50%)?

16. Dot. Pakietu 4, poz. 18  

Czy Zamawiający dopuści wydzieli pozycję 18 do osobnego pakietu? 

17. Dot. Pakietu 6  

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

18. Dot. Pakietu 7  

Czy Zamawiający  dopuści  szew  bez  udokumentowanego  kontrolowanego  rozciągania  oraz  plastycznego 

odkształcania węzła oraz bez dodatku glikoli polietylenowego, pozostałe parametry bez zmian?

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.2 również na igłę o długości 40mm z nicią 75cm, pozostałe  

parametry bez zmian?

20. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 4 pozycję 2?

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.3 również na igłę o długości 16mm najnowszej generacji typu 

Xflex z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

22. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 4 pozycję 3?

23. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 4 pozycje od 12 do 18?

UZASADNIENIE:  Wyłączenie/wykreślenie  w/w pozycji  pozwoli  na  złożenie  ważnej  oferty większej  liczbie 

Oferentów – także dystrybutorowi polskiego producenta nici skórnych – a co za tym idzie Zamawiający może  

uzyskać znacznie lepsza cenę na zapotrzebowany materiał szewny.
Odpowiedzi na pytania nr:

1. Nie.

2. Tak

3. Nie.

4. Nie.

5. Nie.



6. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu z projektu umowy i pozostawia § 3 ust. 5 bez zmian tj.: 

Towar winien być dostarczany do godz. 14:00. Miejscem dostawy Zamówienia jest Apteka Zakładowa w „Pro-

Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk. W sytuacjach pilnych termin i miejsce dostawy będzie 

każdorazowo ustalany między Zamawiającym a Wykonawcą.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu z projektu umowy i pozostawia § 3 ust. 6 bez zmian tj.: 

Wraz z dostawą należy dostarczyć fakturę w wersji elektronicznej na dyskietce bądź przesłać drogą e-mailową na 

adres: apteka-pm@promedica.elknet.pl w formacie wymiany danych preferowany DATA FARM lub inny w 

wersji elektronicznej.

8. Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie informuje, że  zapis Paragrafu 4 ust. 3 projektu umowy otrzymuje 

nowe brzmienie tj.:

Wykonawca zapewni niezmienność cen netto sprzedawanych materiałów opatrunkowych i szewnych przez okres 

od daty zawarcia umowy do dnia 15.12.2014r.

9. Nie.

10. Nie.

11. Nie.

12. Nie.

13. Nie.

14. Nie.

15. Nie.

16. Nie.

17. Nie.

18. Nie.

19. Nie.

20. Nie.

21. Nie.

22. Nie.

23. Nie.

                                                                       Z poważaniem

mailto:apteka-pm@promedica.elknet.pl



