
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 12.03.2015  r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  wyrobów  higienicznych,  serwet  i  odzieży  medycznej
jednorazowego użytku dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 1151/2015)
 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. Zamawiający w Pakiecie 3 złożył zamówienie na Fartuchy chirurgiczne wielokrotnego użytku. Zamawiający wymaga
m. in. aby przednia część fartucha oraz przedramiona były wykonane z tkaniny o nieprzemakalności na poziomie 90 cm
H2O. 
Czy Zamawiający  dopuści  fartuchy standardowego  ryzyka  o  poziomie  nieprzemakalności  powyższej  90  cm H2O?
Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.
Odpowiedź: Tak.

2. Na rynku dostępne są fartuchy operacyjne wykonane z różnych tkanin. Aby mieć pewność, że Zamawiający otrzyma
fartuchy komfortowe, a jednocześnie ekonomiczne w użytkowaniu (ze względu na koszty prania), w SIWZ powinny być
określone takie parametry jak między innymi gramatura tkaniny. 
Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort użytkowania oraz ekonomikę prania, wymaga, aby fartuchy chirurgiczne
wielokrotnego użytku z Pakietu 3 wykonane były z tkanin o gramaturze do 125 g/m2, co będzie potwierdzone w karcie
technicznej tkaniny wystawionej przez jej producenta?
Odpowiedź: Dopuszczam.

Pakiet 1 – Serwety sterylne
3. Poz.  1  –  3  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  serwety  z  dwuwarstwowego  laminatu  –
pozostały opis zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Poz. 4  – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem lepnym o średnicy 7 cm –
pozostały opis zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.
5.  Poz.  5 –  6 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  serwety  z  dwuwarstwowego  laminatu
(polipropylen-polietylen) – pozostały opis zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Pakiet 5 – Myjki

1. Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowej myjki w rozmiarze 22,5 (+/- 2cm) x



15,5 (+/-  1 cm) będącej  wyrobem higienicznym i dopuszczonej  do użycia na podstawie Świadectwa Jakości
Zdrowotnej  wydanego przez Narodowy Instytut  Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny? Prośba
nasza wynika z  faktu,  iż  producent  myjki  zakwalifikował  ją  jako  wyrób higieniczny i  w świetle  wymogów
dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Projekt umowy - §5 ust. 3, pkt. 1. 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych na następujące:

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne jak poniżej:
1) Karę umowną za  każdy  dzień  rozpoczęty  zwłoki  w dostawie  w wysokości  0,1% wartości  brutto  zamówienia

cząstkowego;
(…)

Odpowiedź: Nie.

                                                                                               Z poważaniem


