
                        

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                            Data: 03.02.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego  na dostawę  sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych na

potrzeby „ Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.( Znak postępowania: 470/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze

zm.,)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami.  W przedmiotowym  postępowaniu

wpłynęły następujące pytania:

1). Pakiet nr 8 poz. 2                                                                                                                                             
Czy Zamawiający w Pakiecie nr VIII, pozycja 2 dopuści jednorazową osłonę rany operacyjnej, służącą do 
bezkontaktowego usuwania specimenu podczas resekcyjnych zabiegów laparoskopowych do zabezpieczania 
ran o długości 9-14 cm? Osłony firmy Applied Medical będące przedmiotem pytania są obecnie stosowane w 
Państwa szpitalu i do ich jakości i funkcjonalności nie ma zastrzeżeń. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na 
złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź:Tak

2). Pakiet nr 10 poz.1                                                                                                                                            
Czy Zamawiający w Pakiecie nr X, pozycja 1 dopuści jednorazowy trokar bezostrzowy 12-13 mmz redukcją 
wewnętrzną umożliwiającą stosowanie narzędzi od 4,7 mm-12,9 mm średnicy, umożliwiający desuflację 
iinsuflację długości 100-120 mm , powierzchnia zewnętrzna karbowana. Pozostałe parametry bez zmian. 
Trokary firmy Applied Medical będące przedmiotem pytania są obecnie stosowane w Państwa szpitalu i doi 
ch jakości i funkcjonalności nie ma zastrzeżeń. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie 
konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź:Tak

3) .Pakiet  Nr 3
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 klipsów polimerowych do klipsownicy innej niż Ethicon, 
spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego, pod warunkiem bezpłatnego 
dostarczenia kompatybilnej klipsownicy na cały czas trwania umowy.
Odpowiedź:Jeżeli są to klipsy do blokowania nici – to tak

4). Pakiet  Nr 4 poz. 2
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 4 poz. nr 2 pojemnika laparoskopowego o pojemności 400 ml lub 800 
ml, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.
Odpowiedź:Nie

5).  Dotyczy  Pełnomocnictwa
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, 



zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie 
złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i 
składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana 
jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do 
postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz 
podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w SIWZ:

 Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie
takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo   w   formie
oryginału lub kopii potwierdzonej         notarialnie.  

 Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.

 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji
przedstawiciela Wykonawcy.

6.) Dotyczy  § 5 ust. 2 wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy przez dopisanie, „...... z wyłączeniem sytuacji gdy 
nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie po 
wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania”.
Odpowiedź:Nie

7). Dotyczy  § 5 ust. 3a wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia w/w paragrafu i obniżenie kar umownych do wysokości 0,5% 
wartości brutto zamówienia cząstkowego. 
Uważamy, że zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w 
ewentualnych roszczeniach stron ( wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości). 
Odpowiedź:Nie

8) . Dotyczy § 5 ust. 3b wzoru umowy
Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy 
w przypadku  odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy.
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak 
odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości 
wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli 
umowy).
Odpowiedź:Nie

9) . Pakiet  Nr 4 poz. 2
Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu IV dopuści zaoferowanie pojemnika o pojemności 400 ml, pozostałe
parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Nie. 

10). Pakiet  Nr 2                                                                                                                                              
Czy Zamawiający dopuści opcjonalny opis techniczny staplera okrężnego jak niżej? Jednocześnie 



informujemy iż parametry techniczne zawarte w SiWZ dotyczące konstrukcji zszywek są objęte ochroną 
patentową i wskazują bezpośrednio na jednego wykonawcę jako firmę Medtronic, która jest właścicielem 
patentu dotyczącego obustronnego spłaszczenia zszywek na całej jej długości. W związku z powyższym 
pozytywna odpowiedź Zamawiającego pozwoli na  przeprowadzenie postępowania przetargowego w 
ramach uczciwej konkurencji poprzez dopuszczenie innych oferentów.                                                       
Opcjonalny opis techniczny:                                                                                                                    
Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością 
zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość 
otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. 
(Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia).                
Odpowiedź: Nie.

11). Pakiet 8 poz. 2                                                                                                                                                
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej osłony rany operacyjnej, służącej do 
bezkontaktowego usuwania specimentu podczas resekcyjnych zabiegów laparoskopowych do zabezpieczania
ran o długości 9 – 14cm?                                                                                                                                       
Odpowiedź: Tak.                                                                                                                        

12)Pakiet IX - pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego trokara bezostrzowego 13 mm (w opisie 
12mm) z redukcją wewnętrzną umożliwiającą stosowanie narzędzi od 4,7 mm-12,9 mm średnicy, 
umożliwiający desuflację i insuflację długości 140 mm, powierzchnia zewnętrzna karbowana?

Odpowiedz:  Tak.                                       

                           Z poważaniem


