
                            Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 04.11.2015 r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę leków oraz  środków farmaceutycznych dla  „Pro-
Medica”w  Ełku Sp. z o. o. (Znak Postępowania: 4619/2015)
Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473,
z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605). Zamawiający przekazuje  treść
zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W
przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. PAKIET 14  –  Hemostatyki
POZ.  2   Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie   -   Wchłanialny,  jałowy  hemostatyk
powierzchniowy   ze  100%  celulozy  utlenionej  w  rozmiarze  1,5  x  5  cm,  z  zachowaniem  pozostałych
parametrów technicznych zgodnie z SIWZ.
Ad. 1. Tak.

2. Dot. Pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, powlekany, wchłanialny, wielowłókowy, wykonany z glikolidu i
laktydu (kwas glikolowy i  mlekowy), pokryty mieszaniną powyższych kwasów i stearynianem wapnia , o
czasie wchłaniania do 70 dni i okresie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach
50%? 
Uzasadnienie: zaoferowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o
właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nieznaczna różnica (tylko 5%) w podtrzymywaniu tkankowym
nici  po  2  tygodniach  od  wszczepienia  nie  wpływa  na  jej  właściwości  i  nie  zmienia  Zamawiającemu
przeznaczenia nici.  Pozytywna odpowiedź pozwoli  Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych
oferentów  i  na  korzystanie  z  produktów  o  porównywalnej  jakości  i  parametrach,  ale  zakupionych  w
niższych, konkrecyjnych cenach. 
Ad. 2. Nie. 

3. Dot. Pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuści szew o zdolności podtrzymywania tkankowego 14-21 dni i o czasie wchłaniania
ok. 42 dni, pozostałe parametry bez zmian? 
Ad. 3. Nie.

4. Dot. Pakietu nr 4, poz. 17-20
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 17-20 do osobnego pakietu? 
Ad. 4. Nie.

5. Dot. Pakietu nr 7
Czy  Zamawiający  dopuści  szew  monofilamentowy  wchłanialny,  z  poliglekapronu,  bez  właściwości
antybakteryjnych, o okresie podtrzymywanai tkankowego ok. 21-28 dni, z zachowaniem po 7 dniach 70%
pierwotnej siły podtrzymywania tkankowego i okresie wchłaniania 90-120 dni, bezbarwna? 



Ad. 5. Nie.

6. Dot. Pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniany, polipropylen, monofilamentowy, jałowy, bez dodatku glikolu 
polietylenowego, bez udokumentowanego ,,kontrolowanego rozciągania oraz plastycznego odkształcani
Ad. 6. Nie.
Przedmiot zamówienia –  Pakiet nr 18
7. Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki o szerokości przed rozciągnięciem ok.
2 cm - pozostały opis zgodnie z SIWZ?
Ad. 7. Tak.

Przedmiot zamówienia –  Pakiet nr 18
8. Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki o szerokości przed rozciągnięciem ok.
5 cm - pozostały opis zgodnie z SIWZ?
Ad. 8. Tak. 

Przedmiot zamówienia –  Pakiet nr 18
9. Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki o szerokości przed rozciągnięciem ok.
6,5 cm lub ok. 8,5 cm - pozostały opis zgodnie z SIWZ?

Ad. 9. Tak. 8,5 cm.
Przedmiot zamówienia –  Pakiet nr 19

10. Poz. 6 – Ze względu na dużą szerokość opaski i stabilne jej zamocowanie, czy Zamawiający wymaga
opaski w rozmiarze 5 m x 15 cm pakowanej pojedynczo z 2 zapinkami?
Ad. 10. Tak.

Przedmiot zamówienia –  Pakiet nr 20
11. Poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści tradycyjne, szybkowiążące opaski gipsowe 
z gipsu naturalnego nanoszonego na opaskę z gazy bawełnianej, o czasie wiązania 4-6 min – z naszej 
wiedzy wynika, że nie ma już na rynku polskim opasek Plastron – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?
Ad. 11 Tak.
12. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 9 dopuści igłę, bez oznaczenia w katalogu jako wzmocniona 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
lub czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 9 dopuści szew o grubości 3/0 pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ (w tym przypadku igła będzie z oznaczeniem wzmocniona)?
Ad. 12. Tak bez oznaczania w katalogu jako wzmocniona pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
13. Czy zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 15-16 wymaga również szwów niewchłanialnych syntetycznych 
(skórnych) poliamidowych - nie zostało to określone w formularzu cenowym, prosimy o doprecyzowanie?
Ad. 13. Tak.
14. Czy zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 20 dopuści urządzenie, gdzie grubość klamry wynosi 0,56 - 
0,57mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Ad. 14. Tak. 
15. Prosimy o doprecyzowanie do których Pakietów zamawiający wymaga próbek, gdyż w Załączniku 6 
mowa jest o pakietach 1-2, a w SIWZ mowa o pakietach 1-8.
Ad. 15. Próbki wymagane są w pakietach 1 – 8. 
16. Pakiet 18 poz. 1. 
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy w składce w klasie I reg. 4?
Gaza ta jest produktem niejałowym używanym do procedur niewymagajacych aż tak wysokiej kwalifikacji.
Ad. 16. Tak. 



17.  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na dodanie  do  paragrafu   sformułowania,  iż  „Zamawiający  będzie
składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna
być mniejsza niż 150 zł”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150zł koszty transportu na
które  składają  się  m.in.:  koszty  opakowania  transportowego,  robocizny,  koszty  wydrukowania  listów
przewozowych  i  faktury,  koszty  dostarczenia  towaru  przez  przewoźnika,  są  wyższe niż  wartość  marży
uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Ad. 17. Tak.

18.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  zapisu  do  umowy:  „Zamawiający  zobowiązuje  się,  że
zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy netto”. 

Ad. 18. Nie. 

19.  Czy  Zamawiający  w  trosce  o  ochronę  uczciwej  konkurencji  wyrazi  zgodę  w  pakiecie  1.,  na
„Multifilament,  pleciony  z  poli(glikolid-co-L-laktydu)  (90/10)  powlekany  mieszanina  poli(glikolidu-co-L-
laktydu) (30/70) oraz stearynianem wapnia. Czas podtrzymania tkankowego wynosi: 14 dni po implantacji
75 %; 21 dni po implantacji 50 %. Okres całkowitego wchłaniania w ciągu 56-70 dni.” ?

Ad. 19. Nie. 

20.  Czy  Zamawiający  w  trosce  o  ochronę  uczciwej  konkurencji  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  mu  w
pakiecie 1., poz. 12 nici bez rolki lub szpulki za to na nośniku typu „kartonik? W przypadku odmowy, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionych pozycji z zadania?

Ad. 20. Nie. 

21. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 4
pozycji 17-20?

Ad. 21. Nie. 

                                                                                 Z poważaniem
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