
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 14.04.2015  r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę środków  dezynfekcyjnych dla  „Pro-Medica”  
w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 1606/2015)
 Na  podstawie  art.  38  ust.  1-2  ustawy Prawo  zamówień  publicznych   (Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  907,  poz.  984,  1047
 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232).  Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły
następujące pytania:

1. Pakiet  27  poz.  1  mycie  i  pielęgnacja  IV. Czy  zamawiający  dopuści  myjki  w  formie  rękawicy  o  wymiarach
17cm*25cm grubość 0,5 cm z naturalnym ph 5.5 wykonane z włókna poliestrowego, zarejestrowane jako kosmetyk,
bardzo wydajne.
Odpowiedź: Nie.

2. Dotyczy Pakietu nr 32, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy zgrzewu o wymiarach ok.173mm x 91mm? Tak
nieznaczne różnice w wymiarach testu nie wpływają w żaden sposób na jego jakość czy funkcjonalność.
Odpowiedź: Tak.

3. Dotyczy Pakietu nr 32, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści testy mycia w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: Tak.

4. Dotyczy  Pakietu nr 34, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw testowy Bowie-Dick zawierający arkusz
testowy umieszczony w pakiecie kontrolnym, pomiędzy celulozowymi arkuszami, opakowany w specjalną tekturę.
Odpowiedź: Tak.

5. Dotyczy pakiet 29 poz 1 ,
Zwracamy się z pytaniem czy zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie wymogi SIWZ o pojemności 800
ml ?
Bieżący opis przedmiotu zamówienia ze względu na wymaganą wielkość opakowania preferuje ściśle określone
preparaty dezynfekcyjne, jednocześnie eliminując preparaty równoważne, posiadające stosowne dopuszczenia do
obrotu i używania oraz spełniające wymogi stosownych regulacji prawnych, a także wszystkie istotne wymagania
funkcjonalne.  Jednocześnie  wykonawca zobowiązuje  się  do dostarczenia  odpowiedniej  do potrzeb Zamawiającego
ilości  dozowników łokciowych kompatybilnych z  powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich  w wybrany
przez  Zamawiającego  sposób  (  w  istniejące  otwory  lub  zamontowanie  w  sposób  nie  wymagający  wiercenia  na
wodoodporny profesjonalny przylepiec) przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w
dogodnym dla Zamawiającego terminie na koszt Wykonawcy.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Pakiet 30 poz 1 i 2,
Zwracamy się z pytaniem czy zamawiający dopuści preparaty spełniające wszystkie wymogi SIWZ o pojemności 800
ml? Bieżący opis przedmiotu zamówienia ze względu na wymaganą wielkość opakowania preferuje ściśle określone
preparaty  dezynfekcyjne,  jednocześnie  eliminując  preparaty  równoważne,  posiadające  stosowne  dopuszczenia  do
obrotu i  używania oraz spełniające wymogi stosownych regulacji prawnych, a także wszystkie istotne wymagania
funkcjonalne.  Jednocześnie  wykonawca zobowiązuje  się  do dostarczenia  odpowiedniej  do potrzeb Zamawiającego
ilości  dozowników łokciowych kompatybilnych z  powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich  w wybrany
przez  Zamawiającego  sposób  (  w  istniejące  otwory  lub  zamontowanie  w  sposób  nie  wymagający  wiercenia  na
wodoodporny profesjonalny przylepiec) przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w
dogodnym dla Zamawiającego terminie na koszt Wykonawcy.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Czy Zamawiający dopuści gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach po rozłożeniu 12 cm x 12,5



cm w opakowaniach zbiorczych po 100 sztuk, w celu uzyskani
korzystniejszej ceny?
Odpowiedź: Tak.

8. Pakiet 27 poz.1
Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączonej obustronnie
środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5,  wykonanej ze 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm,
gramatura 90gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja
na  opakowaniu  oraz  certyfikaty  dołączone  do  oferty).  Czystość  mikrobiologiczna  potwierdzona  badaniami  nie
starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz
Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania
oraz składem?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

9. Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wymaga aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego odbywały
się  odpowiednimi  środkami  transportu,  czyli  autami  wyposażonymi  w  zabudowy typu  „izoterma”  posiadającymi
możliwość  ogrzewania  lub  chłodzenia  przewożonego  asortymentu,  zgodnie  z  §6  ust.  5  Rozporządzenia  Ministra
Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.) ? 
Odpowiedź: Dopuszczamy.

10. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu
czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę produktów leczniczych
?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

11. Pytanie nr 3  Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych do
siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”,
które  umożliwiają  dopasowanie  temperatury  i  wilgotności  do  wymogów przewożonego  asortymentu,  które  ustala
producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

12. Pytanie nr 4
W  karcie  charakterystyki  preparatu  niebezpiecznego  Producent  wskazuje  w  jakich  warunkach  powinien  być
przewożony , magazynowany towar, ważnym jest również oznakowanie produktu (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR
1272/2008) typu substancje i preparaty szkodliwe, żrące, toksyczne, łatwo palne itd. W związku z powyższym czy
Zamawiający  wymaga  aby  dostawy wyrobów medycznych  i  produktów biobójczych  do  siedziby  Zamawiającego
odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

13. Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  aby  dostawca  zapewnił  rozładunek  i  przeniesienie  towaru  do  wskazanych
pomieszczeń.

14. Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału
pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony
towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi
Odpowiedź:  Dopuszczamy.

              

           Z poważaniem
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