
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /18 Data: 25.10.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów szewnych i opatrunkowych  na potrzeby
„Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.. (Znak postępowania: 4527/2018).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie Nr 1 – Pakiet 7 pozycja 13
Jako, że wymagania nie wynikają z formularza cenowego prosimy o potwierdzenie, czy w Pakiecie 7 pozycja
13 zamawiający wymaga szwu poliamidowego?
Odpowiedz: Tak. Modyfikacja Załącznika Nr 1 do SIWZ.

Pytanie Nr 2 – Pakiet 9 
Czy zamawiający w Pakiecie 9 dopuści szew niewchłanialny, polipropylen, monofilament, jałowy, z dodatkiem
polipropylenu,  bez  wskazania  w  katalogu  "o  kontrolowanym  rozciąganiu  oraz  plastycznym  odkształceniu
węzła, zapobiegającym jego rozwiązaniu".
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 3 – Pakiet 13 
Czy  zamawiajacy  w Pakiecie  13 zamiast  produktu  wskazanego w formularzu  cenowym dopuści  również:
Lekka makroporowa,  polipropylenowa,  monofilamentowa siatka do plastyki  przepuklin,  gramatura 46g/m2,
wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm.  Proponowany produkt jest u Państwa obecnie używany.
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 4 – dotyczy umowy
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  dostawa  odbywać  się  będzie  w  dni  robocze,  tj.  od  poniedziałku  do  piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedz: Tak.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informacje o numerze umowy przetargowe, serii
oraz daty ważności dla poszczególnych pozycji  i  dopuści aby te informacje znajdowały się na dokumencie WZ
dostarczanym wraz z fakturą? 
Odpowiedz: Tak.



Pytanie Nr 5– Pakiet  19 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i 
uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu 
cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to 
zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji 
flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji
alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w 
nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, 
bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować 
konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz 
możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu 
zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego 
mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 
sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 6 – Pakiet 19 pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu  nr 19 i stworzy osobny pakiet? 
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się 
na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 7 – Pakiet 12 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 12 poz. 1 na: 
siatkę chirurgiczną separującą, transparentną,, kompozytową w rozmiarze 10cm x 15cm-  implant powięziowy
niewchłanialny do zaopatrywania  przepuklin brzusznych i pooperacyjnych metodą IPOM , jednowarstwowy
składający się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% – polifluorek
winylidenu  zapobiegający  powstawaniu  zrostów  od  strony  trzewi),  siatka  posiada  znacznik  kierunkowy  w
kolorze  zielonym,  możliwość  przycięcia  siatki  do  pożądanego  rozmiaru,   dwukierunkowa  elastyczność,
grubość 0,7 mm, rozmiar porów w 80% > 1,0 mm (0,8 – 2 mm), gramatura 66 g/m2?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 8 – Pakiet 12 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 12 poz. 2 na: 
siatkę  chirurgiczną  separującą,  transparentną,,  kompozytową  -   implant  powięziowy  niewchłanialny  do
zaopatrywania  przepuklin  brzusznych  i  pooperacyjnych  metodą  IPOM ,  jednowarstwowy składający  się  
z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i  PVDF w 88% – polifluorek winylidenu
zapobiegający  powstawaniu  zrostów  od  strony  trzewi),  siatka  posiada  znacznik  kierunkowy  w  kolorze
zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru,   dwukierunkowa elastyczność, grubość 0,7
mm, rozmiar porów w 80% > 1,0 mm (0,8 – 2 mm), gramatura 66 g/m2?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 9 – Pakiet 12 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 12 poz. 3 na: 
siatkę  chirurgiczną  separującą,  transparentną,,  kompozytową   w  rozmiarze   28cm  x  37cm-   implant
powięziowy  niewchłanialny  do  zaopatrywania  przepuklin  brzusznych  i  pooperacyjnych  metodą  IPOM  ,



jednowarstwowy składający się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF  
w 88% – polifluorek winylidenu zapobiegający powstawaniu zrostów od strony trzewi), siatka posiada znacznik
kierunkowy  w  kolorze  zielonym,  możliwość  przycięcia  siatki  do  pożądanego  rozmiaru,   dwukierunkowa
elastyczność, grubość 0,7 mm, rozmiar porów w 80% > 1,0 mm (0,8 – 2 mm), gramatura 66 g/m2?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 10 –  dotyczy umowy                                
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od poniższego wymogu:
Wykonawca  maksymalnie  do  momentu  dostarczenia  towaru  Zamawiającemu,  zobowiązuje  się  przesłać
Zamawiającemu  drogą  elektroniczną  (e-mail  na  adres:  apteka-  pm@szpital.elk.pl  ),  fakturę  w  wersji
elektronicznej umożliwiającej Zamawiającemu wgranie zamówienia do systemu komputerowego (preferowany
format DATA FARM lub inny uzgodniony z Zamawiającym)
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 11 – Pakiet 19, pozycja 9-11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie
konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 12 – Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, powlekany, wchłanialny, wielowłókienkowy wykonany z kwasu
glikolowego  i  mlekowego,  powlekany  mieszaniną  powyższych  kwasów  oraz  stearynianem  wapnia,  czas
wchłaniania 60-70 dni, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni (po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%,
po 28 dniach 25%)?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 13 – Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, powlekany, szynkowchłanialny, wielowłókienkowy wykonany z
kwasu glikolowego powleczony polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, okres podtrzymywania tkankowego
po 8-11 dniach 50%, czas wchłaniania zgodny z SIWZ?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 14 – Pakiet  6
Czy  Zamawiający  dopuści  szwy  monofilamentowe  z  poliglekapronu  bez  właściwości  antybakteryjnych,
podtrzymywanie tkankowe po 7 dniach wynosi 70% po 28 -  5%?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 15 – Pakiet  7, poz. 1-12
Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedz: Nie.



Pytanie Nr 16 – Pakiet 7 poz.1-4
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nici o długości 75 cm?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 17 – Pakiet  8
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opakowania posiadały nadrukowany kod kreskowy lub matrycowy?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 18 – Pakiet  9
Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, polipropylenowy bez kontrolowanego rozciągania oraz 
plastycznego odkształcania węzła?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 19 – Pakiet 13 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie  siatki niewchłanialne 
polipropylenowe, monofilamentowe, wielkość porów 1,5mm-1,7mm, gramatura 55 g/m2.
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 20 – Pakiet 15, poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o czasie wchłaniania 1 miesiąca, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 21 – Pakiet 19 poz. 9
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to Państwu na pozyskanie
konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 22 – Pakiet 19 poz. 10, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to Państwu na pozyskanie
konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 23 – Pakiet  18, poz.1
Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m? 
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 24 – Pakiet  18, poz.1
Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 25 – Pakiet  18, poz. 5-7
Czy Zamawiający dopuści wycenę za 10  mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym ?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie Nr 26 – Pakiet 18, poz. 5-7
Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga 
poniższej wielkości oczek?
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 27 – Pakiet  18, poz. 5-7
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary 
przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, jw.
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 28 – Pakiet  18, poz. 16-17
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 
poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania 
indywidualnego?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 29 – Pakiet  18, poz.17
Czy zamawiający dopuści opaskę z jedną zapinką?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 30 – Pakiet  18, poz.17
Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną z jedną zapinką wewnątrz opakowania, a druga zapinka była 
dołączona osobno, poza opakowaniem indywidualnym?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 31 – Pakiet  18, poz. 8-14, poz. 21-26
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 18 wydzieli pozycje: poz. 
8-14, poz. 21-26 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie 
konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z 
pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen.
Odpowiedz: Nie.



Pytanie Nr 32 – Pakiet 21 pozycja  7-8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku do ran klinicznie zakażonych, trudno gojących się,
aktywnie oczyszczający rany, głównie ran powierzchniowych , o dużej chłonności, który można pozostawić na 
ranie do 72 godzin, co zmniejsza zapotrzebowanie na częstotliwość zmian opatrunku 3-krotnie i odpowiednim 
przeliczeniem ilości opatrunków w górę w stosunku do ilości godzin pozostawienia na ranie tj: pozycja 7: 17 
op. , pozycja 8: 14 op.
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaoferowania ilości zawartej w SIWZ.

Pytanie Nr 33 – dotyczy umowy
Wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy, który będzie stanowił, iż postanowienia, o których mowa w  § 12 
mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy  wykonawcy wykonując przedmiot umowy będzie gromadził i 
przetwarzał dane osobowe przekazane przez Zamawiającego.
Mając na uwadze postanowienia § 12 projektu umowy prosimy o wskazanie rodzaju danych osobowych jakie 
Zamawiający zamierza przekazywać Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.
Odpowiedz: Zamawiający informuje, że  § 12 projektu umowy jest  wypełnieniem ustawowego 
obowiązku informacyjnego w zakresie danych osobowych i ma na celu wskazanie generalnych zasad.

Pytanie Nr 34 – dotyczy umowy
Czy  w celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień  projektu  przyszłej
umowy w zakresie zapisów:
§ 5 ust. 1
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie materiałów szewnych i opatrunkowych
w wysokości 2 % wartości brutto zamówienia cząstkowego, z naruszeniem terminów
wskazanych  w  §  3  ust.  3  i  4,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto  zamówienia  cząstkowego
dostarczonego z opóźnieniem
Odpowiedz: Nie.
b) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy w przypadku gdy 
Zamawiający rozwiążę umowę z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
Odpowiedz: Nie.
c) w przypadku nie dotrzymania terminu reklamacji, o którym mowa w § 7 ust. 2 kara w wysokości 20,00zł za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej
części dostawy. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy zgodnie z § 8 ust. 2.
Odpowiedz: Nie. 

Pytanie Nr 35 – dotyczy umowy
§ 5 ust. 3
Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego  
w  związku  z  realizacją  umowy  przez  Wykonawcę  nie  może  przekroczyć  20%  łącznego  wynagrodzenia
Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 3 niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 36 – Pakiet 8 pozycja 1
Czy  Zamawiający  dopuści  w  Pakiecie  nr  8  w  pozycji  1  igłę  okrągłą  niewzmocnioną  lecz  wykonaną
z najwyższej jakości stali typu A300, która a doskonałe parametry zarówno pod względem wytrzymałości jak 
i pasażu przez tkankę, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
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