
Odpowiedzi na zapytanie 15

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 04.11.2020 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę sprzętu  medycznego  jednorazowego
użytku na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.” Znak postępowania 3551/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły  następujące
pytania:

Pytanie Nr 1 dot. Pakietu 10 poz 5
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie do jakiego typu zabiegów wymaga cewnika do portu  o długości aż
810mm? Cewnik o długości 500mm jest w zupełności wystarczający do wszystkich zabiegów implantacji
portów naczyniowych.
Odpowiedź: Zamawiający określa iż cewnik o długości 500 mm jest w zupełności wystarczający do
wszystkich zabiegów implantacji portów naczyniowych.

Pytanie Nr 2 dot. Pakietu 10 poz 5
Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art.  7 ust.  1 ustawy zasadę zachowania konkurencji
i równego  traktowania  wykonawców  wnosimy  o  dopuszczenie  możliwości  zaoferowania  portu
o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność : 
Port  z komora tytanową o wysokości  12,5mm (+/-0,7mm) w kształcie Delty  ułatwiający umieszczenie
w kieszonce podskórnej z otworami do zamocowania portu szwem, cewnik silikonowy do portu o dł. 550
mm z oznakowaniem długości co 1 cm z opisem co 5 cm, z zestawem do zakładania portu, który winien
zawierać  igłę  Selingera,  rozszerzacz naczyniowy wraz  z  kaniulą  rozrywalną,  prowadnicę z  końcówką
zagiętą J, igłę do przepłukiwania portu x 2, min. 2 szt. pierścieni mocujących cewnik z portem, igłę do
przekłucia membrany portu zakrzywioną ze skrzydełkami.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
 
Pytanie Nr 3
W  przypadku  negatywnej  odpowiedzi  na  powyższe  prosimy  o  uzasadnienie  merytoryczne  decyzji
Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział pozytywnie.

Pytanie Nr 4 dot. Pakietu 19 poz 1 i 2
powołując  się  na  sformułowaną  w  art.  7  ust.  1  ustawy  zasadę  zachowania  konkurencji  i  równego
traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania cewników o parametrach
nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność : 
Zestaw z cewnikiem permanentnym silikonowym, dwukanałowy ze schodkową końcówką zapobiegającą
recyrkulacji dł.28cm lub 32 cm, rozmiar 15,5F
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

Z poważaniem


