
                            Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                                          Data: 15.01.2016 r.

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na  dostawę materiałów opatrunkowych, szewnych i leków

„Pro-Medica”w  Ełku Sp. z o. o. (Znak Postępowania: 18/2016)

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),  2254,  2263.)

Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1.Dot. Pak. 9 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści zamianę postaci leku z tabletki na tabletkę powlekaną 
zachowując dotychczasową drogę podania co spowoduje zmniejszenie ceny.
Ad. 1. Tak.

2.Dot. Pak. 9 poz. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego preparatu z pakietu, ponieważ 
wymaga jednorazowego pozwolenia MZ i jest nie dostępny. Na rynku nie posiada zamiennika.
Ad. 2. Nie.

3.Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, 
kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, jeśli tak to , w jaki sposób prawidłowo przeliczyć 
ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk 
(tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań 
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?Umożliwi to złożenie oferty
atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.
Ad. 3. Tak, z wyłączeniem poz.7 z pakietu 9 i podanie pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w górę. 

4.Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy

brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten

lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Ad 4. Podać cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. 

5. Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego i mlekowego powleczonych

poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 40-50%

po 3 tygodniach,  ok. 23% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 56-70 dni?



Ad. 5. Nie.

6.Pakiet 1

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  szwów  z  kwasu  poliglikolowego,  powleczonych

polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3

tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni?

Ad. 6. Nie.

7. Pakiet 1, pozycja nr 1-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą bez wzmocnienia?

Ad. 7. Nie.

8. Pakiet 1, pozycja nr 9-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20mm?

Ad. 8. Nie.

9. Pakiet 1, pozycja nr 10-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Ad. 9. Nie.

10. Pakiet 1, pozycja nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów bez rolki / szpulki?

Ad. 10. Nie.

11.  Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień  projektu

przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust. 3.1

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne jak poniżej:
Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 0,5%        wartości brutto 
zamówienia cząstkowego; którego dotyczy zwłoka, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia 
cząstkowego, którego dotyczy zwłoka
Ad. 11. Nie. 
12. Pakiet nr 8
Czy Zamawiający wymaga opatrunku hydrożelowego przeznaczonego do oparzeń III stopnia? Opatrunek to 
opatrunek do natychmiastowego zastosowania nakładany bezpośrednio na ranę. Po nałożeniu na oparzone 
miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran. Przeznaczony do działań ratowniczych

Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan 
rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Nie zamazuje obrazu rany.

Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem.  Żel oparty jest na bazie wodnej, 
przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji. Jest on całkowicie nieszkodliwy
dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne



Opatrunki są łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu. Można je składować w temperaturze -5/+35ºC 

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca to zwracamy się z prośba o zmodyfikowanie 
rozmiarów opatrunków do takich w jakich powyższe opatrunki występują tj.

- sterylny żel 4g

- opatrunek 10x40 cm

– opatrunek 20x45 cm

Ad. 12. Dopuszczamy.

13. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 Nutriflex Omega Special 1250 ml : AZOT –10G, BIAŁKO – 
71,8, GLUKOZA – 165 – 187G, TŁUSZCZ ( OLEJ Z OLIWEK/OLEJ SOJOWY LUB OLEJ RYBI/OLEJ 
KOKOSOWY ) – 50, ENERGIA CAŁKOWITA  1195 KCAL, 1250ML, DROGA PODANIA – CENTRALNE
?
Ad. 13. Nie dotyczy tego pakietu. 

14. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 Nutriflex Omega Special 1250 ml : AZOT –10G, BIAŁKO – 
71,8, GLUKOZA – 165 – 187G, TŁUSZCZ ( OLEJ Z OLIWEK/OLEJ SOJOWY LUB OLEJ RYBI/OLEJ 
KOKOSOWY ) – 50, ENERGIA CAŁKOWITA  1195 KCAL, 1250ML, DROGA PODANIA – CENTRALNE
Ad. 14. Nie. 

Z poważaniem


