
ZAPYTANIE NR 3 - 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 – dot. projektu umowy § 2 ust. 11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia,
której wzór przesyłamy w załączeniu? 
           ODPOWIEDŹ: NIE. 

PYTANIE 2 – dot.  projektu umowy § 6 ust. 1:
Czy w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień  projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie, o której mowa w § 3 ust. 4, w wysokości 0,5%
wartości  brutto  zamówienia  cząstkowego,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto
zamówienia cząstkowego, którego dotyczy zwłoka;
ODPOWIEDŹ: NIE.

c) w  przypadku  nie  dotrzymania  terminu  reklamacji,  o  którym  mowa  w  §  7  ust.  2  kara  w
wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu, jednak nie więcej niż
10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy. Ponadto Zamawiający zastrzega
sobie prawo rozwiązania umowy zgodnie z § 8 ust. 2 lub zastosowania odpowiednio § 3 ust.
11-13;
ODPOWIEDŹ: NIE.



d) dotyczy pakietu V: 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania,
o którym mowa w § 2 ust. 15 i w przypadku niewykonania zobowiązania o którym mowa w § 2
ust. 12, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia  w  wykonaniu  zobowiązania,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości
niezrealizowanej części umowy.
ODPOWIEDŹ: NIE.                                                                             

PYTANIE 3 - Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej
grupy kapitałowej?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE 4 - Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający  wymaga,  aby dostawca  materiałów do  sterylizacji  posiadał  certyfikat  systemu
zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje
pewność,  że  oferowane  wyroby  produkowane  są  zgodnie  z  obowiązującymi  wymaganiami  i
normami.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

PYTANIE 5 – dot. pakietu 7 poz. 1-13
Czy zamawiający ma na myśli to, że znak CE jest umieszczony na opakowaniu rękawa a nie na jego
zgrzewie? Zgodnie z art. 11 pkt 4 Ustawy o wyrobach medycznych Wyrób oznakowuje się znakiem 
CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, potwierdzających, że 
wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze zaś zgodnie z punktem 8 w.w. ustawy 
Zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do 
oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub 
czytelność znaku CE.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

PYTANIE 6 – dot. pakietu 7 poz. 8
Czy zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 75mm x 30mm x 100m?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE 7 – dot. pakietu 7 poz. 13
Czy zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 400mm x 80mm x 100m?

ODPOWIEDŹ: TAK. 

PYTANIE 8 – dot. pakietu 7 - wszystkie pozycje
Czy zamawiający dopuści rękawy foliowo-papierowe które posiadają wskaźniki para wodna, tlenek 
etyleny, formaldehyd? 

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE 9 – dot. pakietu 6 poz. 1-4
Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował 
sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym 



przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna papieru jest jego 
najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu 
medycznego.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

PYTANIE 10 – dot. pakietu 6 poz. 1-4
Czy  zamawiający  dopuści  papier  którego  wytrzymałość  na  rozciąganie  na  sucho  w  kierunku
walcowania  oraz w poprzek wynosi odpowiednio 1,67 oraz 1,33 KN/m, zawartość chlorków wynosi
0,024%  a  siarczków  0,05%?  Parametry  te  nie  różnią  się  wiele  od  wymaganych  przez
Zamawiającego oraz są zgodne z przyjętymi normami. Oferent zobowiązuje się do przedstawienia
odpowiednich dokumentów oraz próbek produktu w celu udowodnienia jego wysokiej jakości.

ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE 11 – dot. pakietu 6 poz. 5-8

Czy zamawiający dopuści  włókninę o gramaturze 57g/m2 której  wytrzymałość na rozciąganie na
sucho wynosi 1,65 Kn/m w kierunku walcowania i 1,25 Kn/m w poprzek walcowania zaś na mokro
odpowiednio 1,1 Kn/m oraz 0,7 Kn/m? Parametry te nie różnią się wiele od wymaganych przez
Zamawiającego oraz są zgodne z przyjętymi normami. Oferent zobowiązuje się do przedstawienia
odpowiednich dokumentów oraz próbek produktu w celu udowodnienia jego wysokiej jakości.

ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE 12 – dot. pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek wchłaniających w rozmiarze 30cmx30cm?

ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE 13 – dot. pakietu 8 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek wchłaniających w rozmiarze 30cmx40cm?

ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE 14 – dot. pakietu 10 poz. 1

Czy Zamawiający może określić rozmiar filtra?

ODPOWIEDŹ: FILTR O ŚREDNICY 19-20 CM.

PYTANIE 15 – dot. pakietu 10 poz. 2 

Czy Zamawiający może określić czy chodzi o plomby ze wskaźnikiem czy bez wskaźnika?

ODOWIEDŹ:BEZ WSKAŹNIKA (PLASKIKOWE).
PYTANIE 16 – dot. pakietu III poz. 3:
Poz. nr 3 – prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania pakietu kompresów, które nie będą 
przewiązane nitką bawełnianą lub taśmą papierową?
ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.

PYTANIE 17 – dot. pakietu III poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów zgodnych z opisem Zamawiającego,
ale pakowanych w kartonik z przegrodami po dwie fasolki w każdej z przegródek?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE ZŁOŻENIA OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.



PYTANIE 18 – dot. wzoru umowy:
Prosimy o wykreślenie z umowy zapisów § 3 ust. 3. W związku z tym, że przedmiotem zamówienia 
są wyroby sterylne, zachowanie nienaruszalności opakowań zbiorczych jest konieczne ze względów 
bezpieczeństwa.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

PYTANIE 19 – dot. wzoru umowy  § 6 ust. 1a)

Prosimy  o  zmniejszenie  wysokości  kar  umownych  do  max.  1  %  wartości  brutto  zamówienia
cząstkowego. 

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY.

PYTANIE 20 – dot. wzoru umowy § 6 ust. 1 c) i d):
Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych z 50,00 zł na 30,00 zł oraz ze 100,00 zł do 50,00 
zł.  

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY.

  

                                     Z poważaniem


