
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 12.01.2015  r.
Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę   leków,  środków farmaceutycznych oraz materiałów 
opatrunkowych i szewnych dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 10/2015)
Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. 
poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).
Zamawiający  przekazuje   treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z 
wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający  w pakiecie  1  poz.9  dopuści  igłę  okrągłą  dł.  22mm (CV-25)  dedykowaną  do  zespoleń  tkanek 
miękkich  w  tym  zespoleń  jelitowych  z  nicią  syntetyczną  ,powlekaną,  wchłanialną,  wielowłóknową  wykonaną  z 
glikolu  i  laktydu  (  pochodnej  kwasu  glikolowego  i  kwas  mlekowego  ),  pokrytych  mieszaniną  kopolimeru  
kaprolaktonu/glikolidu  i  laktydu  sterylowo-wapniowego.  Wymagany  czas  wchłaniania  56  -  70  dni.  Okres  
podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni o początkowej wytrzymałości na rozciąganie ok 140% wg skali Farmakopei 
Europejskiej i wytrzymałości węzła 80% utrzymujące po 2 tyg. i 30% po 3 tyg. od wszczepienia lub igłę okrągłą  
wzmocnioną  dł.  22mm  (GS-23)  z  nicią  3-0  o  dł.75cm  syntetyczną  ,powlekaną,  wchłanialną,  wielowłóknową 
wykonaną z glikolu i laktydu ( pochodnej kwasu glikolowego i kwas mlekowego), pokrytych mieszaniną kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu  i  laktydu  sterylowo-wapniowego.  Wymagany  czas  wchłaniania  56  -  70  dni.  Okres  
podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni o początkowej wytrzymałości na rozciąganie ok 140% wg skali Farmakopei 
Europejskiej i wytrzymałości węzła 80% utrzymujące po 2 tyg. i 30% po 3 tyg. od wszczepienia.

Odpowiedź: Tak igła okrągła.

2. Pytanie dot. Pakietu nr 1 Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy 
syntetyczne,  plecione,   wytwarzane  z  poli(  glikolidu-co-L-Laktydu  (  90/10),  powlekane  w  równych  częściach 
mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 30/70) oraz stearynianem wapnia,  wchłaniające się w okresie 60-70 
dni,  podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 
25%)?
Odpowiedź: Nie.

3. Pytanie dot. Pakietu nr 1, poz. 10  
 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici o długości 45 cm, przy zachowaniu 
pozostałych parametrów materiału szewnego.
Odpowiedź: Tak.

4. Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz. 12, 13  
Czy Zamawiający w w/w pozycjach wyrazi zgodę na zaoferowanie nitki barwionej na kolor  fioletowy?
Odpowiedź: Nie.

5.  Pakietu nr 2 poz. 15-18  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu?
Odpowiedź: Nie.

6. Paragraf 3 ust. 6.  
Ponieważ istnieją wątpliwości, czy dokument określony w § 3.6 Umowy spełnia wymogi przepisów podatkowych w 
zakresie faktury elektronicznej, w celu uniknięcia niejasności prosimy o potwierdzenie, że wymóg określony w § 3.6  
będzie spełniony poprzez dostarczenie  faktury w wersji  papierowej  oraz specyfikacji  uzupełniającej, która  będzie 



przesłana droga elektroniczną i przygotowana w formacie stanowiącym załącznik do umowy (lub w innym formacie 
uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego).
Odpowiedź: Modyfikacja załączników nr 2: A i B      § 3.6 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wraz  z  dostawą  należy  dostarczyć  fakturę  w  wersji  papierowej  oraz  specyfikację  uzupełniającą,  która  będzie 
przesłana  droga  elektroniczną  (na  dyskietce  lub  e-mail  na  adres:  apteka-pm@szpital.elk.pl) i  przygotowana  w 
formacie stanowiącym załącznik do umowy   (preferowany format DATA FARM lub inny uzgodniony z Działem 
Informatyki Zamawiającego)”

7.  Paragraf 5 ust. 1.  
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:
Po terminie wymienionym w § 3 pkt 4 Zamawiający, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy, ma prawo do 
dokonywania zakupu u innego wykonawcy lub producenta a różnicą w cenie zakupu obciążyć Wykonawcę.
Odpowiedź: Nie.

8. Paragraf 5 ust. 2.  
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:
3-krotne nieterminowe dostarczenie towaru przez Wykonawcę może spowodować natychmiastowe zerwanie umowy 
bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia.
Odpowiedź: Nie.

9. 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.
Odpowiedź: Nie.

10. 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. 

Odpowiedź: Nie.

11. Pytanie 1 –  Pakiet 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści zaoferowanie szwów plecionych przy 
zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do  
osobnego pakietu.
Odpowiedź: Nie.

12. Pytanie 2 – Pakiet 2, pozycja 2 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Nie.

13. Pytanie 3 – Pakiet 2, pozycja 3 – Czy Zamawiajmy dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm najnowszej eneracji  
typu  Xlix  z  opisem  katalogowym  „igła  kosmetyczna”  przy  zachowaniu  pozostałych  parametrów.  W  przypadku 
odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Nie.

14. Pytanie  4  –  Pakiet  2,  pozycja  12 –  Czy Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  igły  pojedynczej  z  odpowiednim 
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przeliczeniem zamawianych  ilości?  W przypadku  odpowiedzi  negatywnej  prosimy  o  wydzielenie  tej  pozycji  do 
osobnego pakietu.
Odpowiedź: Nie.

15. Pytanie 5 – Pakiet 2, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu 
pozostałych  parametrów?  W przypadku  odpowiedzi  negatywnej  prosimy  o  wydzielenie  tej  pozycji  do  osobnego 
pakietu.
Odpowiedź: Nie.

16. Pytanie 6 – Pakiet 2, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pojedynczej z nitką o długości 75cm 
z  odpowiednim  przeliczeniem  zamawianych  ilości  szwów?  W  przypadku  odpowiedzi  negatywnej  prosimy  o 
wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Nie.

17. Pytanie 7 – Pakiet 2, pozycja 15 – 17   – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.   

Odpowiedź: Nie.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.1 również na nic plecioną, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Nie.

19. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 2 pozycję 1?
Odpowiedź: Nie.

20. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 2 pozycję 2?
Odpowiedź: Nie.

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.3 również na igłę o długości 16mm, najnowszej generacji typu 
Xflex z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Nie.

22. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 2 pozycje od 12 do 18?
Odpowiedź: Nie.

23. DOTYCZY PAKIETU 10, POZYCJA 1 (PIPERACYLIN + TAZOBACTAM)  
Czy  ze  względu  na  możliwość  prowadzenia  antybiotykoterapii  kilkoma  preparatami  jednocześnie,  Zamawiający 
oczekuje,  by  przedmiot  zamówienia  można  było  podawać  jednocześnie  przez  wspólny  dren  infuzyjny  „Y”  z 
aminoglikozydami takimi jak gentamycyna i amikacyna?
Odpowiedź: Tak.

24. Dot.  pak  12.  –  czy  zamawiający  ma  na  myśli  wycenę  preparatu  IOPROMIDE  300  mg  –  ULTRAVIST? 
Wyszczególniony preparat nie posiada wskazania do podania doustnego.
Odpowiedź:  Tak.

Z poważaniem


