
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 10.09.2015  r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych dla „Pro-
Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 4065/2015)
 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 oraz z 2015 r. poz. 349). Zamawiający przekazuje  treść zapytań
dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W  przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Dot. Rozdz. V pkt. 5.1.c SIWZ
Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 
107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje 
za wystarczające przedłożenie w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu 
medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE w zależności od klasyfikacji zaoferowanych wyrobów, a 
także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy? 
Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast
inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia.
Odpowiedź: Tak.

2. Dot.§ 3 ust. 3 wzoru umowy
Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i 
może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: 
odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.
Odpowiedź: Nie.

3. Dot. § 5 ust. 2 wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy przez dopisanie, „...... z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił
brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie po wcześniejszym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania”.
Odpowiedź: Nie.

4. Dot. § 5 ust. 3a wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia w/w paragrafu i obniżenie kar umownych do wysokości 0,1% 
wartości brutto zamówienia cząstkowego. 
Uważamy, że zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych 
roszczeniach stron ( wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości). 
Odpowiedź: Nie.

5. Dot. § 5 ust. 3b wzoru umowy
Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy  
w przypadku  odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy.
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki 
za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich
wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne
naliczane  były tylko od wartości nie wykonanego świdczenia (czyli umowy).
Odpowiedź: Nie.



6. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1: Pozycja 1 - Możliwości zaoferowanie Staplera jednorazowego 
użytku
 o długości 45 lub 60mm, z dwoma dźwigniami - zamykającą i spustową. Należy podkreślić, iż wykorzystanie 
staplera jednorazowego zmniejszy koszty sterylizacji ponoszone przez zamawiającego do każdej procedury przy 
wykorzystaniu staplerów wielorazowych (sterylizacja rękojeści) oraz znacząco podniesie bezpieczeństwo samej 
procedury. 
Odpowiedź: Nie.

7. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1: Pozycja 2 i 3 - o dopuszczenie ładunku do jednorazowego staplera 
endoskopowego z nożem w staplerze, opisanego w pozycji 1 o długości 45 lub 60 mm (zamawiający 
każdorazowo określi wielkość ładunku w zależności od potrzeb). W celu ułatwienia zamawiającemu pracy 
proponujemy możliwość zaoferowania kompatybilnych ładunków o wysokości zszywki otwartej 2,5 mm a po 
zamknięciu 1,0 mm (tkanka naczyniowa), o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm a po zamknięciu 1,5 mm 
(tkanka normalna), o wysokości zszywki otwartej 3,8 mm a po zamknięciu 1,8 mm (do tkanki średnio grubej) 
oraz ładunków o wysokości zszywki otwartej 4,1 mm a po zamknięciu 2,0 mm (przeznaczonych do tkanki 
grubej). Wszystkie ładunki umożliwiają pracę z narzędziem o średnicy 12mm. 
Odpowiedź: Nie.

8.  Pakiet 2 pozycja 1: Czy zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym 
dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, z możliwością 
wyboru potrzebnej wysokości na: 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29, 33mm. 
Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką (zamawiający każdorazowo określi 
rozmiar staplera przy składaniu zamówienia). Stapler wyposażony w proste kowadło zabezpieczające przed 
przypadkowych uszkodzeniem przy przechodzeniu przez linię zespolenia.
Odpowiedź: Jeżeli zszywka jest spłaszczona jak w opisie.

9. Pakiet 3 pozycja 1: prosimy o określenie czy zamawiający wymaga klipsów tytanowych przeznaczonych do 
klipsownicy firmy Ethicon lub klipsów wiążących (wchłanialnych) wykonanych z polidwuoksanonu średnio – 
dużych o wymiarach przed zamknięciem 5,3 mm i 10,5 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 10 
klipsów w magazynku i 6 magazynków w opakowaniu, posiadające mechanizm zatrzaskowy zabezpieczający 
przed zsunięciem się z naczynia. Klipsy w kolorze fioletowym dla zwiększonej widoczności?
Odpowiedź: Nie wymagamy żadnych z tych.

10. Pakiet 3 pozycja 1: prosimy o potwierdzenie wymogu przez zamawiającego dołączenia deklaracji zgodności 
wystawionej przez producenta używanych klipsownic Ethicon dla oferowanych klipsów? Pragniemy podkreślić, 
iż dopuszczone obecnie w SIWZ rozwiązanie może doprowadzić do zaoferowania różnych rozmiarów
teoretycznie tego samego klipsa, co może doprowadzić do np. nieprawidłowego wprowadzenia klipsa do
klipsownicy przy ładowaniu, wypadnięciu klipsa z klipsownicy w trakcie wprowadzania klipsownicy przez trokar
lub uformowania klipsa w sposób nieprawidłowy lub niepełny. Z medycznego punktu widzenia może 
doprowadzić do zagrożenia, jakości procedury oraz zdrowia lub życia pacjenta. W przypadku rezygnacji z tego 
wymogu przedstawienia deklaracji rozumiemy, iż zamawiający decyduje się na poniesienie odpowiedzialności za
użycie sprzętu niekompatybilnego i akceptuje odpowiedzialność z tego idącą oraz skutki nieprawidłowego 
działania klipsownic.
Odpowiedź: Nie, tylko potwierdzenie kompatybilności.

11. Pakiet 5 pozycja 1 i 2 – prosimy o potwierdzenie czy zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów tytanowych 
do klipsownic firmy Ethicon wraz z deklaracją producenta potwierdzającego kompatybilność oferowanego 
rozwiązania?
Odpowiedź: Nie bez deklaracji.

12.  Pakiet 6 pozycja 1 – prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga jednorazowego staplera zamykająco



 tnącego o zakrzywionym kowadle (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm., zawiera ładunek do tkanki 
standardowej lub grubej (zamawiający określi rodzaj staplera w momencie składania zamówienia).
Odpowiedź: Dopuszcza.

13. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 3 wymaga ładunków do tkanki naczyniowej (dł.: 30mm      i 45mm) cienkiej
(dł.:30mm, 45mm, 60mm), pośredniej (dł. 30mm, 45mm, 60mm) i grubej (dł.: 45mm, 60mm)?
Odpowiedź: Wymaga do tkanki przedniej i grubej ładunków długości 30 i  60 mm w  rozmiarze 30 i 60 mm 
dopuszcza też do cienkiej.

14. Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz.2 dopuszcza jednorazową osłonę rany operacyjnej o długości 9-14cm?
Odpowiedź: Tak.

15. Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz.1 dopuszcza jednorazowy trokar bezostrzowy 12mm umożliwiający 
stosowanie narzędzi do 12mm średnicy, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Nie.

16. Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz.1 dopuszcza jednorazowy trokar bezostrzowy 12mm umożliwiający 
stosowanie narzędzi do 12mm średnicy, dł. Trokara 100mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Nie.

17. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 2 wymaga, aby wszystkie ładunki zawarte w zestawie były kompatybilne z 
jedną rękojeścią z poz.1?
Odpowiedź: Nie.

18. Czy w pakiecie 1 poz. 1 Zamawiający pisząc „1 użycie” ma na myśli jedną procedurę chirurgiczną?
Odpowiedź:Tak.
DO SIWZ:

19. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku 
wątpliwości Wykonawców do przedłożenia próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności 
zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby 
Zamawiający w toku postepowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać
oceny czy dany Wykonawca nie podlega wykluczeniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem 
zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).
Odpowiedź: Nie.
Do Umowy:

20. Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z 
pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na 
poszczególne pakiety? 
W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez 
zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o 
wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w 
ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego
z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.
Odpowiedź: Nie.

21. Prosimy Zamawiającego  o zmianę treści art. 5, ust. 3 a) na zapis: „(…) za zwłokę w dostawie zamówionego 
towaru w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonej części dostawy” 
Odpowiedź: Nie.

22. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 5, ust. 3 b) na zapis: „(…) w wysokości 5% niezrealizowanej części 
umowy w przypadku gdy zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada 
Wykonawca”
Odpowiedź: Nie.

23. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 8, ust. 3 na zapis:  „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą
cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz



 urzędową zmianą stawek VAT. Zmiana stawki VAT wchodzi automatycznie w dzień wejścia w życie 
odpowiedniego aktu prawnego, bez konieczności aneksowania umowy”
Odpowiedź: Nie.

24. Pakiet nr II
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplerów okrężnych, z łamanych kowadełkiem, o średnicy 24, 26, 29, 
32 mm, zszywki tytanowe, okrągłe na przekroju, wysokość zszywki 4,5-5,0 mm, w zależności od rozmiaru.
 Odpowiedź: Nie.
O wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).:
Pytania dotyczące przedmiotu Zamówienia

25. Czy Zamawiający w pak IV dopuści worki o pojemnościach 200ml, 800ml oraz 1200ml? Pozostałe parametry 
bez zmian.
Odpowiedź: Nie.

26. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie w pak V producenta klipsownicy wraz z nr. referencyjnym 
co pozwoli na złożenie oferty na właściwe klipsy.
Odpowiedź: Klipsownice laparoskowpowe posiadane przez zamawiającego: Ethicon EL 414 oraz EL  314,  
Modyfikacja opisu w pakiecie V formularza cenowego.

27. Czy Zamawiający wymaga w pak V, aby zaoferowane klipsy były kompatybilne z posiadaną przez 
Zamawiającego klipsownicą i w związku z tym żąda potwierdzenia kompatybilności oferowanych klipsów z w.w.
klipsownicą poprzez złożenie stosownego oświadczenia w tym przedmiocie?
Uzasadnienie:
W zaistniałym stanie faktycznym absolutnie konieczne jest uzyskanie przez Zamawiającego od potencjalnych 
wykonawców potwierdzenia producenta klipsów, że oferowane klipsy są kompatybilne z konkretnym modelem 
klipsownicy i mogą być stosowane przy jej użyciu. Składając takie oświadczenie odpowiedzialność za użycie 
danych klipsów przejmuje na siebie ich producent. W przypadku braku stosownego potwierdzenia (np. w formie 
oświadczenia) odpowiedzialność za użycie klipsów innych niż klipsy wskazane przez producenta klipsownicy 
przechodzi na użytkownika. 
Odpowiedź: Tak.

28. 4. Czy Zamawiający w pak V poz 1 ma na myśli klipsy w rozmiarze M czy bardziej popularne M/L?
Odpowiedź: W rozmiarze M.
Pytania dotyczące zapisów SIWZ

29. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca przedstawi 
wykaz dostaw obejmujący dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, o wymaganej wartości? 
Odpowiedź: Tak.
Pytania dotyczące zał. nr 2 do SIWZ, wzór umowy:
Dot. § 2 pkt 7

30. Zwracamy się z prośbą o dołączenie do ww. punktu sformułowania „o ile część niezrealizowana nie przekroczy 
20% całkowitej wartości umowy.” 
Odpowiedź: Nie.

31.  Dot. § 5 pkt 2
Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:
Trzykrotne nieterminowe dostarczenie towaru przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do zerwania umowy 
bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia. 
Odpowiedź: Nie.

32.  Dot. § 5 pkt 3 ppkt a)
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary do 0,5% wartości brutto zamówienia cząstkowego, co jest 
powszechnie stosowaną wysokością kar. 
Odpowiedź: Nie.



33. pakiet IV
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika laparoskopowego do bezkontaktowego usuwania 
tkanek, w prowadnicy do trokara 10mm, z samorozprężalną obręczą ułatwiającą ekstrakcję?
Odpowiedź: Nie.
pakiet IV - pozycja 3

34. Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 i utworzy Pakiet IVa umożliwiając złożenie konkurencyjnej, atrakcyjnej 
cenowo oferty na pozycje 1 i 2, lub umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w pakiecie IV?
Odpowiedź: Nie.
pakiet VIII - pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej osłony rany operacyjnej, służącej do 
bezkontaktowego usuwania specimentu podczas resekcyjnych zabiegów laparoskopowych do zabezpieczania ran 
o długości 9 - 14cm?
Odpowiedź: Tak.

35. pakiet IX - pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego trokara bezostrzowego z oznaczeniem 12mm, z 
redukcją wewnętrzną umożliwiającą stosowanie narzędzi od 4,7mm - 13,2mm średnicy, umożliwiający desuflację
i insuflację, długość 150mm, powierzchnia zewnętrzna żłobiona?
Odpowiedź: Tak.

36. pakiet X - pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego trokara bezostrzowego z oznaczeniem 12mm, z 
redukcją wewnętrzną umożliwiającą stosowanie narzędzi od 4,7mm - 13,2mm średnicy, umożliwiający desuflację
i insuflację, długość 100mm, powierzchnia zewnętrzna żłobiona?
Odpowiedź: Tak.

37. pakiet XI - pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego trokara bezostrzowego 15mm z redukcją 
wewnętrzną 5 - 15mm, umożliwiającą stosowanie narzędzi 5mm i 10mm oraz stosowanie ładunków staplera 
endoskopowego z wysokością zszywki 4,8mm, o długości 150cm? 
Odpowiedź: Tak.

38.  pakiet XII
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu trokarów jednorazowych składającego się z:
1. 1x trokar 11mm typ bezpieczny liniowy z mechanizmem aktywującym ostrze i wskaźnikiem aktywacji, 
posiadający wbudowaną redukcję do kaniul 5/11mm
2. 2x kaniula żłobkowana 11mm z portem do insuflacji, posiadająca wbudowaną redukcję 5/11mm
3. 1x trokar 5mm typ bezpieczny separator rozpychający
4. 2x kaniula żłobkowana 5mm z portem do insuflacji
5. 1x igła veresa z kranikiem do insuflacji
Odpowiedź:Tak.
pakiet XII- pozycja 1 i 3

39. Czy w pozycji 1 i 5 Zamawiający miał na myśli cały kompletny trokar, składający się z grota i kaniuli, czy tylko 
sam grot?
Odpowiedź: Tak.

40. Paragraf 3
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3  zapisu o następującej treści:
„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.



41. Paragraf 3 ust 7
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:
„Wykonawca do dostawy towaru zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która zawiera: nazwę, ilość, cenę, serię 
jeśli wymagane oraz datę ważności jeśli dotyczy dla poszczególnych pozycji oraz numer umowy lub  numer
 zamówienia.”
Odpowiedź: Taki zapis jest w obecnej wersji projektu umowy.

Uwaga: zamawiający zodyfikowała załacznik nr 1 do SIWZ.

   Z poważaniem


