
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  29.06.2017 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 3.,
Czy Zmawiający dopuści do oceny preparat zgodny z SIWZ działający na spory w 15 
min. przy stężeniu 2%, w postaci powlekanego granulatu – wersji najmniej pylącej w 
porównaniu z proszkami, konfekcjonowany w opakowaniach 2 kg? Oferent dokona 
odpowiedniego przeliczenia zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ.
Ad. 1. Dopuszcza.

2. Pakiet 11.,
Czy  Zmawiający  wymaga  przedstawienia  raportu  z  badań  wykonanego  przez
producenta,  potwierdzającego skuteczność sporobójczą preparatu dezynfekującego w
połączeniu  z  kompatybilnym  płynem  myjącym  pochodzącym  od  tego  samego
producenta?
Ad. 2. Dopuszcza. 

3. Poz. 2.
Czy  Zamawiający  wymaga  preparatu  myjącego  zawierającego  w  swoim  składzie
dietyloaminę, ester butylowy kwasu ortofosforowego i enzymy o pH: 10,7-10,8? 
Ad. 3. Dopuszcza. 

4. Pakiet 37.,
Poz. 1.,
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  wymaga  testów  wieloparametrowych  do  kontroli
procesu sterylizacji tlenkiem etylenu?
Ad. 4. Zamawijacy określił typ 5.



5. Poz. 4.,
Czy Zamawiający wymaga testu kontroli skuteczności mycia, który sprawdza proces w 4 
różnych kierunkach?
Ad. 5. Zamawiajacy nie określił wymogów.

6. Pakiet 38.,
Poz. 1.
Czy Zamawiający dopuści do oceny testy spełniające opis SIWZ w opakowaniach 250
szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego? Prosimy o
podanie, czy niepełną ilość opakowań po przeliczeniu zaokrąglić w górę czy w dół?
Ad. 6. Tak, zaokraglenie w górę. 

7. Poz. 3.,
Prosimy o  dopuszczenie  do  oceny etykiet  konfekcjonowanych  po  500  szt.  na  rolce.
Oferent  zobowiązuje  się  z  pierwszą  dostawą dostarczyć  metkownicę  kompatybilną  z
zaoferowanymi etykietami.
Ad. 7. tak, jeśli to 2 metkownice alfanumeryczne trzyrzędowe. 

8. Pakiet 39.,
Czy  Zamawiający  dopuści  testy  zgodne  z  opisem  SIWZ  z  jednoznaczną  zmianą
zabarwienia z żółtego na niebieski/granatowy? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Ad. 8. Tak. 

9. Dotyczy  Pakietu  nr  37,  pozycja  nr  2:  Czy  Zamawiający  dopuści  testy  zgrzewu  o
wymiarach ok.173mm x 91mm? Tak nieznaczne różnice w wymiarach testu nie wpływają
w żaden sposób na jego jakość czy funkcjonalność.
Ad. 9. Tak. 

10. Dotyczy Pakietu nr 37, pozycja nr 3: Prosimy o odstąpienie od wymogu poświadczenia
zgodności testów do kontroli  dezynfekcji  z normą ISO 15883, gdyż norma ta dotyczy
wyłącznie testów mycia.
Ad. 10. Tak. 

11. Dotyczy Pakietu nr 37, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy do dezynfekcji w
opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Ad. 11. Tak. 

12. Dotyczy  Pakietu  nr  37,  pozycja  nr  4:  Czy  Zamawiający  dopuści  testy  mycia  w
opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.



Ad. 12. Tak. 

13. Dotyczy  Pakietu  nr  37,  pozycja  nr  4:  Czy  Zamawiający  dopuści  testy  mycia  w
opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Ad. 13. Tak. 

14. Dotyczy Pakietu nr 39, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw testowy Bowie-
Dick  zawierający  arkusz  testowy  umieszczony  w  pakiecie  kontrolnym,  pomiędzy
celulozowymi arkuszami,  opakowany w specjalną tekturę. Rodzaj opakowania nie ma
żadnego wpływu na jakość testu oraz na poprawność procesu sterylizacji.
Ad. 14. Tak. 

15. Dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 3, punkt b): Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umowy
na:

w  wysokości  5%  wartości  brutto  niezrealizowanej  części  umowy  w  przypadku  gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności z które odpowiada Wykonawca.
Ad. 15. Nie. 

16. Dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 3, punkt c): Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umowy
na:

w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia w przypadku gdy Zamawiający
nie
dostarczy karty charakterystyki przedmiotu zamówienia o której mowa w § 1 ust. 9 i 10.
Ad. 16. Nie. 

Z poważaniem:



17. Dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 3, punkt c): Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umowy
na:

w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia w przypadku gdy Zamawiający
nie
dostarczy karty charakterystyki przedmiotu zamówienia o której mowa w § 1 ust. 9 i 10.

z     poważaniem: 


