
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /14                                                          Data: 18.07.2014  r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych dla 
„Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 2886/2014).
         Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 
i  1473 oraz z 2014 r.  poz.  423) Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły 
następujące pytania:

1. Pakiet II Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 stapler endoskopowy dopasowany do trokara 12-15 
mm?
Odpowiedź: Nie.

2. Pakiet III  Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne oferowane w średnicach głowicy 24 mm, 26 
mm, 29 mm, 32 mm zagięty, jednorazowy, z łamanym kowadełkiem, dwa rzędy tytanowych zszywek o 
przekroju okrągłym, z automatycznym dociskiem, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, 4,8 
mm i 5,0 mm w zależności od średnicy staplera?
 Odpowiedź: Nie.

3. Pakiet IV Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 stapler liniowy prosty o linii zamknięcia 45 mm z 
ładunkiem dedykowany do niskich resekcji odbytnicy – linia zszywek po zamknięciu wysokość 2 mm 
lub  1,5  mm  -  rodzaj  ładunku  każdorazowo  do  określenia  przez  Zamawiającego?  Rączka  staplera 
pokryta  powłoką  antypoślizgową  wyposażona  w  kolorowy  indykator  trybu  pracy  staplera.
Odpowiedź: Nie.

4. Pakiet IV Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 stapler okrężny o średnicy głowicy 29 mm, 32 
mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, ramię wygięte, z automatycznym dociskiem tkanki?
Odpowiedź: Nie.

5. Pakiet  II,  III,  IV Czy w związku z  tym,  że  jesteśmy firmą  dopiero  wchodzącą  na  polski  rynek, 
Zamawiający dopuści na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazanie się 
dostawą sprzętu  medycznego oraz  sprzętu  medycznego jednorazowego użytku na  kwotę  5.680.851 
EURO?
Odpowiedź: Nie.

6. pakiet VI 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika laparoskopowego do bezkontaktowego 
usuwania tkanek, w prowadnicy do trokara 10mm, z samorozprężalną obręczą ułatwiającą ekstrakcję?
Odpowiedź: Nie.

7. pakiet VI - pozycja 3
Czy Zamawiający wyłączy pozycję  3 i  utworzy Pakiet  VIa umożliwiając  złożenie  konkurencyjnej, 
atrakcyjnej cenowo oferty na pozycje 1 i 2, lub umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w 
pakiecie VI?
Odpowiedź: Nie.

8. pakiet  X  -  pozycja  1  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  jednorazowego  trokara 
bezostrzowego z oznaczeniem 12mm, z redukcją wewnętrzną umożliwiającą stosowanie narzędzi od 



4,7mm  -  13,2mm  średnicy,  umożliwiający  desuflację  i  insuflację,  długość100mm,powierzchnia 
zewnętrzna żłobiona?
Odpowiedź: Tak.

9. pakiet XI - pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego trokara bezostrzowego z oznaczeniem 
12mm,  z  redukcją  wewnętrzną  umożliwiającą  stosowanie  narzędzi  od  4,7mm -  13,2mm średnicy, 
umożliwiający desuflację i insuflację, długość 150mm, powierzchnia zewnętrzna żłobiona?
Odpowiedź: Tak.   

10. pakiet XII  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego trokara bezostrzowego z 
oznaczeniem 12mm, z redukcją wewnętrzną umożliwiającą stosowanie narzędzi od 4,7mm - 13,2mm 
średnicy, umożliwiający desuflację i insuflację, długość 100mm, powierzchnia zewnętrzna żłobiona?
Zamawiający w ciągu trwającej umowy używał zarówno worki jak i trokary oferowane przez naszą 
firmę.
Odpowiedź: Tak.

11. pakiet  XIII  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  trokarów  jednorazowych 
składającego się z:
1.  1x  trokar  11mm  typ  bezpieczny  liniowy  z  mechanizmem  aktywującym  ostrze  i  wskaźnikiem 
aktywacji, posiadający wbudowaną redukcję do kaniul 5/11mm
2. 2x kaniula żłobkowana 11mm z portem do insuflacji, posiadająca wbudowaną redukcję 5/11mm
3. 1x trokar 5mm typ bezpieczny separator rozpychający
4. 2x kaniula żłobkowana 5mm z portem do insuflacji
5. 1x igła Veresa z kranikiem do insuflacji
Odpowiedź: Tak.

12. pakiet XIII - pozycja 1 i 5  Czy w pozycji 1 i 5 Zamawiający miał na myśli cały kompletny trokar, 
składający się z grota i kaniuli, czy tylko sam grot?
Odpowiedź:  Zamawiający miał na myśli cały kompletny trokar, składający się z grota i kaniuli.

13.  Dot. Pakietu VI poz.2
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr VI poz. nr 2 pojemnika z obręczą, spełniającego wszystkie 
pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie.

14. Dot. Rozdz. V pkt. 5.1 SIWZ
Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. 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 wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE w zależności 
od  klasyfikacji  zaoferowanych  wyrobów,  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.
Odpowiedź: Tak.

15. Dot.§ 3 ust. 3 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.



Odpowiedź: Nie.
16. Dot. § 5 ust. 3a wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia w/w paragrafu i obniżenie kar umownych do wysokości 
0,1% wartości brutto zamówienia cząstkowego. 
Uważamy,  że  zaproponowane  przez  Zamawiającego  warunki  powodują  znaczącą  dysproporcję  w 
ewentualnych roszczeniach stron ( wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości). 
Odpowiedź: Nie.

17. Dot. § 5 ust. 3b wzoru umowy
Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu 
umowy  w przypadku  odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy.
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie 
jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie 
od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli 
umowy).
Odpowiedź: Nie.

                                                                       Z poważaniem


