
ZAPYTANIE NR 2 – MODYFIKACJA

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19 Data: 24.04.2019 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na dostawę  jałowych  pakietów  zabiegowych,
artykułów sterylizacyjnych oraz opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran wraz
z użyczeniem  urządzeń  na  potrzeby „Pro-Medica"  w  Ełku  Sp.  z  o.  o. (Znak  postępowania:
440/2019).

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:

PYTANIE 1 - Dotyczy Pakietu nr VII:
Czy Zamawiający dopuści  wielkość fałdy w rękawach z odchyleniem na korzyść Zamawiającego
+20mm?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE 2 - Dotyczy Pakietu nr VII poz. 8:
Czy Zamawiający dopuści  do  oceny rękaw papierowo-foliowy o  szerokości  fałdy 35mm zamiast
25mm, co nieznacznie odbiega od wymagań?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE 3 - Dotyczy Pakietu nr VII poz. 11:
Czy Zamawiający dopuści  do  oceny rękaw papierowo-foliowy o  szerokości  fałdy 55mm zamiast
50mm, co nieznacznie odbiega od wymagań? 

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE 4 - Dotyczy Pakietu nr VII poz. 13:
Czy Zamawiający w poz. 13 (przedostatniej) dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości
fałdy 70mm zamiast 60mm, co nieznacznie odbiega od wymagań?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE 5 - Dotyczy Pakietu nr VII:
Czy Zamawiający w pozycji ostatniej dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy
80mm zamiast 60mm, co nieznacznie odbiega od wymagań?

ODPOWIEDŹ: TAK.



PYTANIE 6 - Dotyczy Pakietu nr VII:
Czy  Zamawiający  oczekuje  zgodnie  z  pkt.  4.6  normy  PN  EN  868-5,  aby  na  każdym  rękawie
papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy? 

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

PYTANIE 7 - Dotyczy Pakietu nr VII:
Czy  Zamawiający  oczekuje,  aby  na  każdym  rękawie papierowo-foliowym  umieszczone  było
odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

PYTANIE 8 - Dotyczy Pakietu nr VII:
Czy Zamawiający wymaga, aby temperatura zgrzewania rękawów miał szeroki  zakres i  wynosiła
150-220  C?⁰

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

PYTANIE 9 - Dotyczy Pakietu nr VII:
Czy  Zamawiający  oczekuje  rękawów  papierowo-foliowych  o  gramaturze  papieru  70g/m²,  która
korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?
           ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

PYTANIE 10 - Dotyczy Pakietu nr VII:
Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z folią 6-warstwową łącznie z warstwą
kleju?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

PYTANIE 11 - Dotyczy Pakietu nr VII:
Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi
tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?
          ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

PYTANIE 12 - Dotyczy Pakietu nr VII:
Czy Zamawiający oczekuje,  aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie  o  zgodności
z normami PN EN 868 – 3 i  5 oraz EN ISO 11607 – 1,  2 wydane przez Niezależną Jednostkę
Notyfikującą?  Opinia  niezależnej  jednostki  gwarantuje,  że  oferowany  produkt  spełnia  powyższe
normy.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

PYTANIE 13 - Dotyczy Pakietu III poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pakiet kompresów nr 5 bez przewiązywania?
           ODPOWIEDŹ: DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

PYTANIE 14 - Dotyczy Pakietu nr VI poz. 1-4:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania papier o zawartości siarczków 0,034%, wytrzymałości na
rozciąganie  na  sucho  w  kierunku  walcowania  1,85kN/m,  w  kierunku  poprzecznym  1,35kN/m;
wytrzymałości na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania 0,72kN/m, w kierunku poprzecznym
0,42kN/m;?
           ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE 15 - Dotyczy Pakietu nr VI poz. 5-8:



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włókninę w kolorze niebieskim?
           ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE 16 - Dotyczy treści umowy: 
Czy  w  razie  braku  możliwości  lub  istotnych  trudności  w  dostarczeniu  wyrobów  zaoferowanych
w ofercie  wykonawca będzie  mógł  dostarczać zamienniki  o  nie  gorszych parametrach i  w takiej
samej cenie?
          ODPOWIEDŹ: NIE.

  Z poważaniem


