
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                                          Data: 16.02.2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego  na dostawę artykułów sterylizacyjnych   dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

(Znak Postępowania: 566/2016)

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:

Pakiet V
1. Czy Zamawiajacy wymaga naboi gazowych dopuszczoncyh do stosowania na podstawie instrukcji obsługi

posiadanego sterylizatora 5XL ?
Odpowiedź: Tak.

2. Dotyczy pakietu nr II, pozycja nr 8-13; Czy Zamawiający dopuści by szerokość fałdy w rękawach rózniła się
od wymaganej o maksymalnie +20mm?
Odpowiedź: Tak.
Pytania dot. SIWZ:

3. Czy Zamawiający mógłby sprecyzować czy nie popełnił omyłki dot. paragraf V SIWZ pkt. 2 ppkt.1: oświadczenie o

nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 znajduje się na zał. 4 do SIWZ. Załącznik 5 nie

istnieje.

Jeżeli jednak Zamawiający nie popełnił omyłki i zał. 5 istnieje proszę o dołączenie go do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiajacy miał na myśli Załacznik nr.4
Pytania dot. Przedmiotu zamówienia:

Pakiet  1

4. Czy Zamawiający dopuści papier miękki o zawartości  siarczków 0,034%- wytrzymały na rozciąganie na sucho w

kierunku walcowania nie mniej niż 1,85 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,35 kN/m, wytrzymałość na

rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż

0,42kN/m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 2

5. Czy opisując  wymagania  dot.  rękawów papierowo-foliowych   o  umieszczeniu   nr  LOT,  rozmiaru  opakowania  i



kierunku otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki), znaku CE Zamawiający miał na myśli umieszczenie tych

wszystkich rzeczy bezpośrednio na brzegu rękawa?

Odpowiedź:  Bezpośrednio  na  brzegu  rękawa  nr  LOT,  rozmiar  opakowania  i  kierunek
otwierania, natomiast znak CE może być na opakowaniu zbiorczym, nie musi być na rękawie
foliowo-papierowym.
Pytania dotyczące treści umowy:

6. 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 uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym
7. 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.

8. 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.

9. Pytanie 4: Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy 

przetargowej, serii oraz daty ważności dla poszczególnych pozycji?

Odpowiedź: Nie.
10. Pytanie  5: Czy  Zamawiający  zgodzi  się  zapisać  możliwość  zmiany  cen  brutto  wynikającej  ze  zmiany

obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
 Odpowiedź: Tak.
Pakiet II poz.1-13

11. Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o 
tym, iż zaoferowany produkt jest jednorazowego użytku?
Odpowiedź: Nie.
 Pakiet II poz.1-13

12. Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli minimum 6 – 
warstwowej?
Odpowiedź: Nie wymaga, ale dopuszcza.
 Pakiet II poz.1-13

13. Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o 
tym, iż zaoferowany produkt jest jednorazowego użytku?
Odpowiedź: Nie.
 Pakiet II poz.1-13

14. Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, co
zagwarantuje pewniejszy odczyt skutecznie przeprowadzonej sterylizacji?
Odpowiedź:  Nie.
Pytanie 5. 
Pakiet II poz.1-13

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rękawy papierowo – foliowe i torebki papierowo - foliowe były oznakowane 
znakiem CE tylko na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli?



UZASADNIENIE:  Zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych „wyroby wprowadzone do obrotu i 
wprowadzone do używania są oznakowane znakiem CE”. Ustawa 
precyzuje, iż „Znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji 
używania wyrobu i na opakowaniu handlowym oraz na:
a) (…)
b) (…)
c) wyrobie medycznym lub jego opakowaniu zapewniającym sterylność – jeżeli to możliwe
(…) „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem 
CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku”. 
Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest 
wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną 
sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł 
pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje 
wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest 
niezgodne z stanem faktycznym dla wyrobów  dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 6.
Pakiet II poz.8

16. Czy Zamawiający dopuści rękaw z zakładką w rozmiarze  75x30x100 co niewiele odbiega od wymaganego rozmiaru?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 7.
Pakiet II, III, IV, V ,VI

17. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia oświadczenia  o posiadaniu Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej.
Odpowiedź: Nie.

18. Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 35mm zamiast 25mm?
Odpowiedź: Tak.

19. Czy  Zamawiający  w  poz.  13 dopuści  do  oceny  rękaw  papierowo-foliowy o  szerokości  fałdy  70mm zamiast
60mm?
Odpowiedź: Tak. 

20. Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  rękawy  papierowo-foliowe  posiadały  papier  o  gramaturze  70g/m²,  która
korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?
Odpowiedź: Nie wymaga, ale dopuszcza.

                                                         Z poważaniem
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