
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 29.01.2015 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  jałowych pakietów zabiegowych dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z
o.o. (Znak Postępowania: 325/2015)

        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. Przedmiot  zamówienia  –   Pakiet  nr  3  Poz.  5  i  8  –  Czy Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania
kompresów sterylizowanych bezpieczną metoda sterylizacji – tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Zapisy SIWZ – Rozdział   IV, pkt. 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia wykazu minimum 1 głównej dostawy wykonanej w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert odpowiadającej rodzajem dostaw stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia tzn. na materiały opatrunkowe o wartości brutto nie mniejszej niż 50% złożonej oferty
na każdy pakiet?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Projekt umowy - §  5 ust. 3, pkt. 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych na następujące:
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne jak poniżej:
Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty  zwłoki  w dostawie w wysokości  0,1% wartości  brutto  zamówienia
cząstkowego;
Odpowiedź: Nie.

4.  Pakiet  1, poz. 2-9,
Czy Zamawiający dopuści  tupfery kule 30x30 cm bez nitki RTG?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. Pakiet 1, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą w rozmiarze 70 x 45 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Pakiet 3, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10 bez przewiązywania, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania dotyczące treści umowy:

7. 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 każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr IV, w pozycjach od nr 1 do nr 3 dopuści tupfery
sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Tak.

12. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr IV, w pozycjach od nr 1 do nr 3 dopuści tupfery
w kształcie groszka?

Odpowiedź: Tak.

                                                                      Z poważaniem


