
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  30.06.2017 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 32
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjek do mycia pacjentów spełniających wymagania SIWZ 
konfekcjonowanych po 25 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań (440 sztuk).

Ad. 1. Dopuszcza.
2) Pakiet 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji myjącej do włosów i ciała o działaniu

bakteriobójczym, zawierającej chlorheksydynę i olejek z drzewa herbacianego?

Ad. 2. Dopuszcza.

3) Pakiet 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki o parametrach:

Jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania

oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60sek. w

750W).  Powodujące redukcję otarć skóry o min.  80% oraz zmniejszenie ZUM o min.  85%.

Zawierające  w  składzie  m.in.  dimetikon,  polisorbat  20,  disodium  EDTA.  Bezzapachowe,

pakowane  w  opakowaniu  a'8  sztuk.  Na  opakowaniu  typu  "Flow  wrap"  nadrukowana  ilość,

rozmiar ściereczek oraz pole do opisu. Stawka podatku VAT 23%.

Ad. 3. Dopuszcza. 

4) Pakiet 33

Jednorazowe  myjki  do  mycia  ciała  w  formie  rękawicy  nie  wymagające  spłukiwania  oraz



namaczania,  rozmiar  15  cm x  22cm,  z  możliwością  podgrzania  w  mikrofalówce  (60sek.  w

750W).  Powodujące redukcję otarć skóry o min.  80% oraz zmniejszenie ZUM o min.  85%.

Zawierające w składzie  m.in.  dimetikon,  polisorbat  20,  dioctan glutaminianu tetrasodowego.

Bezzapachowe,  pakowane  w  opakowania  a'8  sztuk  (przeliczenie  zamawianych  ilości  i

zaokrąglenie do pełnych opakowań w górę). Na opakowaniu typu "Flow wrap" nadrukowana

ilość myjek oraz pole do opisu. Stawka podatku VAT 23%.

Ad 4. Nie. 

5) Dotyczy pakiet 34, poz 1
Czy  zamawiający  dopuści  preparat  spełniający  wszystkie  wymogi  zawarte  w  SIWZ  w

opakowaniu 800 ml.  i   co za tym idzie podaniu  ilości  wymaganych opakowań w ofercie w

przeliczeniu z opakowań litrowych. 

Dopuszczenie opakowań innych niż tylko 1000 ml podniesie konkurencyjność cenową ofert, co

z kolei jest zgodne z dyscypliną finansów publicznych i obowiązkiem publicznej placówki opieki

zdrowotnej.   Jednocześnie w żaden sposób nie obniży jakości  oferty,  gdyż poza objętością

wszelkie parametry zamawiającego zostaną zachowane. 

Ad. 5. Tak.

6) Dotyczy pakiet 35 , poz 1  
Czy  zamawiający  dopuści  preparat  spełniający  wszystkie  wymogi  zawarte  w  SIWZ  w

opakowaniu 800 ml.  i   co za tym idzie podaniu  ilości  wymaganych opakowań w ofercie w

przeliczeniu z opakowań litrowych. 

Dopuszczenie opakowań innych niż tylko 1000 ml podniesie konkurencyjność cenową ofert, co

z kolei jest zgodne z dyscypliną finansów publicznych i obowiązkiem publicznej placówki opieki

zdrowotnej.   Jednocześnie w żaden sposób nie obniży jakości  oferty,  gdyż poza objętością

wszelkie parametry zamawiającego zostaną zachowane. 

Ad. 6. Tak. 

Z poważaniem:




