
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  29.05.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę środków dezynfekcyjnych” na potrzeby
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 2711/2017 ).

Na  podstawie  art.  38  ust.  1-2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 ze zm.,)  Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.  W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące
pytania:

1. Pakiet 5 – Prosimy o wyjaśnienie, że zgodnie z art. 29 ust. 2  ust. Pzp Zamawiający dopuści
preparat o niższym stężeniu użytkowym tj. 0,25-0,4% spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Niższe stężenie roztworu jest korzystniejsze pod względem polityki magazynowej, nie wpływa na
działanie preparatu.
Ad. 1. Nie.

2. Pakiet 5 – Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z rozdziałem XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA pkt. 1 – przy oferowaniu opakowań w postaci kanistra cena pompki
ma być widoczna i  wyliczona w formularzu cenowym jako osobna pozycja.  Pompka stanowi
koszt wykonawcy a dodatkowo jako wyrób niemedyczny posiada 23% stawkę vat. Wyliczenie
ceny  pompki  pozwoli  wyeliminować  nieuczciwą  konkurencję  wśród  wykonawców,  który  aby
obniżyć  wartość  pakietu  nie  wyliczają  ceny  pompki.  Jeżeli  Zamawiający  nie  wyrazi  zgodę
prosimy o uzasadnienie.
Ad. 2. Nie. 

3. Pakiet 5 – W związku z tym, że Zamawiający opisując przedmiot zamówienia musi postępować
zgodnie  z  art.  29  ust.  1  ust.  Pzp  prosimy  o  podanie  zapotrzebowania  w  litrach  roztworu
roboczego. Podając ilość opakowań dla preparatu o różnym stężeniu użytkowym Zamawiający
otrzyma  różną  ilość  litrów  roztworu  roboczego  co  powoduje,  że  oferty  złożone  nie  są
porównywalne, a Zamawiający może ponieść stratę. Biorąc pod uwagę całość zamówienia 550 L
przy steż.  1% Zamawiający  otrzyma  55000  lrr  a  ze  steż.  0,5% aż  110 000lrr.  Jak  widać  z
powyższego Zamawiający na różnicy w stęż. może stracić aż 55 000 litrów. Podanie ilości litrów
roztworu roboczego w tym przypadku jest uzasadnione.
Ad. 3. Nie. 

4. Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 7 – Prosimy o zmianę zapisu umowy na określenie procentowej
realizacji  umowy  ponieważ  Zamawiający  przystępując  do  postępowania  zna  w  przybliżeniu
okresowe  zapotrzebowanie  środków  i  ich  zużycie  ponieważ  stosuje  art.35  ust.  1  ust  Pzp.
Zastosowany zapis gwarantuje nam jako wykonawcom zakup tylko 1 opakowania. Przystępując
do postępowania gwarantujemy bardzo krótki termin dostawy od 1 do 3 dni co powoduje, że
powinniśmy mieć na stanie cały zapas środka aby wywiązać się z terminu dostawy. Poza tym



Zamawiający  żąda  zgodnie  z  §  9  ust.  1  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w
wysokości 5 % wartości  brutto co powoduje,  że Wykonawca wpłaca kwotę nieadekwatną do
realizowanej umowy.
Proponujemy następujący zapis: „Podana ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako
szacunkową,  wstępna  niezbędną  do  przeprowadzenia  postępowania.  Ostateczna  wielkość
przedmiotu  zamówienia  uzależniona  będzie  od  rzeczywistych  potrzeb  zamawiającego,  ale
zamówienie wartościowo nie będzie mniejsze niż 70-80% ogólnej wartości umowy”.
Ad. 4. Nie. 

5. Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 2 – Prosimy o wyjaśnienie czym spowodowane są tak częste
zamówienia. Czy Zamawiający nie posiada magazynu lub procedur pozwalających zniwelować
tak  częste  dostawy?  Czy  Zamawiający  zdaje  sobie  sprawę,  że  tak  częste  zamówienia  to
dodatkowy, duży koszt dla wykonawcy? ?Jedna dostawa to koszt ok. 15-20 zł dla paczki do 30
kg. W przeliczeniu na 8 dostaw w miesiącu do 120-160 zł, a koszt jest wliczony w cenę preparatu
na czym traci Zamawiający. Prosimy o zmianę zapisu na 2 dostawy w miesiącu szczególnie, że
jednym z kryteriów wyboru ofert jest termin dostawy.  Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody to
prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Ad. 5. Zamawiajacy modyfikuje zapis § 3 pkt 2 „ Zamawijący ….... do 6 dostaw „

6. Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 – prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie zapisów w jakiej
formie ma być składana reklamacja przez Zamawiającego ponieważ nie zostało to uwzględnione.
Ad. 6. Zamawiający modyfikuje zapis §  6 ust. 1 „ w formir pisemnej – faxem ; e -mailem „ 

z     poważaniem: 


