
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 13.03.2015  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. Pakiet 1 poz.3
Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na dłuższym boku?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Pakiet 1 poz.4
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm lub o średnicy 7cm?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Pakiet 1 poz.7
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?
Odpowiedź: Dopuszczamy

4. Pakiet 2 poz.1
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?
Odpowiedź: Nie.

5. Pakiet 5 poz.1
Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 15x22cm?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Pakiet 3 , poz. 1
Czy Zamawiający  ma  na  myśli  fartuch  wielokrotnego  użytku  wykonany  w  części  bezpośredniego
kontaktu z polem operacyjnym z dwóch tkanin tj. trójwarstwowy laminat dzianiny poliestrowej plus
poliuretanowa membrana, która gwarantuje wysoka barierowość i chłonność, natomiast ramiona i tylna
część  fartucha  wykonana  z  gęstej  poliestrowej  tkaniny  zapewniającej  barierowość  i  dobrą
przepuszczalność powietrza?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Pakiet  3, poz. 1
Czy Zamawiający wymaga fartucha o gramaturze tkaniny w strefie mniej krytycznej  min. 80 g/m2 i
gramaturze laminatu w strefie krytycznej min. 150 g/m2?



Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania dotyczące treści umowy:

8. Pytanie 1: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 
zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i 
w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Tak. Po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego.
9. Pytanie 2: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 

3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy 
oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych 
przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Nie.
10. Pytanie 3: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do 

piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak
11. Pytanie 4: Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze 

umowy przetargowej, serii oraz daty ważności dla poszczególnych pozycji i dopuści aby informacje o nr
umowy znajdowały się na dokumencie WZ?
Odpowiedź: Tak.

                                                                                               Z poważaniem
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