
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19 Data: 28.08.2019 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na dostawę  sprzętu  medycznego  jednorazowego  użytku  na
potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. Znak sprawy: 3333/2019 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:
Pakiet nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o parametrach:

 Bezpieczny, grawitacyjny przyrząd infuzyjny do 
przetaczania płynów/leków:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w Air Pass , który umożliwia wypełnienie
drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia 
Opatentowana zastawka (pływak) umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje 
przepływ, zabezpiecza przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiega wstecznemu 
przepływowi krwi po zakończeniu infuzji, bez pochewki
Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką 
Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml 
Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 μm umieszczony na 
końcu drenu 
Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków              
Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass 
Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy 
Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów 
Niepirogenny 
Jednorazowy, sterylizowany EO 
Opakowanie: papier/folia 
Odp: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pakiet nr 43, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z zadania 43 i utworzenie z niej odrębnego zadania?
Podział  zadania zwiększy konkurencyjność postępowania,  umożliwi  również złożenie ofert  większej liczbie
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.



Odp: Nie wyrażamy zgody.
 ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ – FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Prosimy o informację czy nie nastąpiła omyłka pisarska w nagłówku w/w formularza, bowiem kolumna 
„wartość netto” i wartość netto razem w pakiecie” oraz „wartość brutto” i „wartość brutto razem w pakiecie” 
dotyczą tych samych wartości (cen).

W związku z powyższym prosimy o podanie informacji czy i w jaki sposób kolumny „wartość netto i brutto 
razem w pakiecie” powinny zostać wypełnione.
Odp: Nastąpiła omyłka pisarska. Prosimy nie wypełniać  kolumny „wartość netto i brutto razem w pakiecie”

 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ – 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 34
Prosimy o podanie modelu bronchoskopu, do którego mają być dedykowane zawory ssące i biopsyjne 
(pozycja 1 i 2), bowiem symbol BS1 C1810 nie jest modelem bronchoskopu żadnego z producentów i nie 
można po tym symbolu zidentyfikować o jaki endoskop chodzi.
Odp: OLYMPUS BF typ 1 T 180. 

 ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ – PROJEKT UMOWY
§ 3 ustęp 3
Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku pakietu 34 – gdzie jednostką miary określoną przez Zamawiającego 
są opakowania – nie będzie miał zastosowania zapis, iż: „Zamawiający zastrzega prawo wyboru formy 
składania zamówienia, zamawiania każdej ilości towaru bez względu na opakowanie zbiorcze. Wykonawca 
nie może narzucić formy składania zamówienia”.
Odp: Zamawiający informuje, iż będzie zamawiał całe opakowania poz 1 i 2 po 20 szt  oraz poz. 3 po 10 szt. 

§ 6 ustęp 1C
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego punktu na następujący:
c) za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie wynosić będzie 2% wartości brutto zamówienia cząstkowego,
z naruszeniem terminów wskazanych w § 3 ust. 4 i 5?
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody. 

  Z poważaniem


