
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19              Data: 05.03.2019 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego na dostawę  sprzętu  jednorazowego  do  zabiegów

chirurgicznych na potrzeby „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o. (Znak postępowania: 612/2019).

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 NR 1 - Pakiet IX
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie trokarów
długości 200 mm. 

ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE NR 2 - Pakiet X
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie trokarów
długości 200 mm. 

ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE NR 3 - Pakiet V
Prośba do Zamawiającego o podanie szczegółów z jakimi dokładnie klipsownicami laparoskopowymi
mają być kompatybilne oferowane klipsy tytanowe. 
 ODPOWIEDŹ: ETUICON

PYTANIE NR 4 - Pakiet 4 pozycja nr 4
Wnosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 pozycja nr 4 pojemnika do bez kontaktowego usuwania
tkanek o pojemności 1200 ml spełniającego wszystkie Pozostałe parametry określone przez zama-
wiającego

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 5 – Pakiet 5 pozycja nr 1
Czy w pakiecie numer 5 pozycja nr 1 Zamawiający ma na myśli klipsy w rozmiarze ml średnio du-
żym?



ODPOWIEDŹ TAK.
PYTANIE NR 6 - Pakiet nr VIII poz. 2 
Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na jednorazowa osłona rany operacyjnej, służąca
do  bezkontaktowego  usuwania  specimenu  podczas  resekcyjnych  zabiegów
laparoskopowych do zabezpieczania ran o długości: 9-14 cm.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 7 - Pakiet nr IX  
Zamawiający zezwoli  na złożenie oferty na  jednorazowy trokar bezostrzowy 12 mm z
redukcją wewnętrzną umożliwiającą stosowanie narzędzi od 4,7 mm-12,9 mm średnicy,
umożliwiający  desuflację  i  insuflację  długości  150  mm,  powierzchnia  zewnętrzna
karbowana.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 8 - Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. XII oraz XIII
Prosimy o potwierdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska w terminie składania i otwarcia ofert?
Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  opis  na  kopercie  powinien  brzmieć  „nie  otwierać  przed
06.03.2019 r godz. 10.30”?

ODPOWIEDŹ: NIE OTWIERAĆ PRZED 08.03.2019R. GODZ. 11.30.

PYTANIE NR 9 - Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik nr 9 do SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedsta-
wi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.  Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących
nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zama-
wiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkol-
wiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w
sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz
z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa-
niu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek
zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie
powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

ODPOWIEDŹ:  TAK, POD WARUNKIEM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO  
ŻADNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

PYTANIE NR  10 - Dotyczy§ 3 ust. 11
W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z prośbą o modyfikację ww ust w
następujący sposób:
W przypadku braku dostawy w terminie wskazanym w § 3 pkt 4 Zamawiający ma prawo
do dokonywania zakupu zastępczego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia u innego
dostawcy lub producenta a różnicą kosztów zakupu oraz dostawy obciążyć Wykonawcę, z
zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE NR 11 - Dotyczy wzoru umowy  §6 ust. 1a)
Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane  w kwocie 0,1% od wartości netto
niezrealizowanej dostawy, a nie od wartości brutto.



Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych
faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że
strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

ODPOWIEDŹ:  ZAMAWIAJĄCY  PODTRZYMUJE  ZAPISY  W  PROJEKCIE
UMOWY.

PYTANIE NR 12 - Dotyczy wzoru umowy  § 6 ust. 1b)
Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane  w kwocie 10% od wartości netto
niezrealizowanej umowy, a nie od wartości umowy brutto.
Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych
faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że
strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.
              ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY W PROJEKCIE 
UMOWY.

PYTANIE NR 13 - Dotyczy wzoru umowy  § 6 ust. 2
W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z prośbą o modyfikację ww ust w
następujący sposób: Okolicznościami, za które odpowiada Wykonawca w rozumieniu § 6
ust.  1  pkt  b)  umowy  jest  dostarczenie  w  partii  przedmiotu  umowy  nie  spełniającego
ogólnych warunków jakościowych, lub dostarczenie wadliwego przedmiotu umowy lub nie
spełniającego  celu  użytkowego  albo  zagrażającego  zdrowiu,  bezpieczeństwu  i  życiu
pacjenta.  Wówczas  Zamawiający  ma  prawo  wyboru  skorzystania  z  uprawnień:
każdorazowo  rozwiązać  umowę  z  winy  Wykonawcy  po  wcześniejszym  pisemnym
wezwaniu  Wykonawcy  do  należytego  wykonania  zobowiązania lub  żądać  wymiany
wadliwego przedmiotu umowy na niewadliwy w terminie 3 dni roboczych od wezwania.

ODPOWIEDŹ: MODYFIKACJA PROJEKTU UMOWY.

PYTANIE NR 14 - Dotyczy wzoru umowy §9 ust . 4
W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z prośbą o modyfikację ww ust
następujący  sposób:  Nieterminowe  dostarczenie  choćby  cząstkowego  towaru  z  winy
Wykonawcy  może  spowodować  natychmiastowe  rozwiązanie  umowy  bez  zachowania
ustawowego terminu wypowiedzenia po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy
do należytego wykonania zobowiązania

ODPOWIEDŹ:  PYTANIE  DOTYCZY  §9  ust.  3  (§9  ust.  4  –  NIE  MA UST.  4)
MODYFIKACJA PROJEKTU UMOWY.

PYTANIE NR 15 - Dotyczy upoważnienia
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
Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę



umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
      ODPOWIEDŹ: DO UZNANIA PEŁNOMOCNICTWA ZA WYSTARCZAJĄCE JEST
OKREŚLENIE KATEGORII, RODZAJU CZYNNOŚCI PRAWNYCH, JAKICH W IMIENIU
MOCODAWCY MOŻE DOKONYWAĆ PEŁNOMOCNIK TJ. ZŁOŻENIE OFERTY WRAZ
Z  ZAŁĄCZNIKAMI,  POŚWIADCZENIE  ZA  ZGODNOŚĆ  DOKUMENTÓW
ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY, PODPISYWANIE PYTAŃ ZADAWANYCH DO TREŚCI
SIWZ,  SKŁADANIE  WYJAŚNIEŃ  TREŚCI  ZŁOŻONEJ  OFERTY  I  DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH.  WYKONAWCY  POWINNI  DOŁĄCZYĆ  DO  OFERTY
ORYGINAŁ PEŁNOMOCNICTWA LUB KOPIĘ POŚWIADCZONĄ NOTARIALNIE.


