
Odpowiedź na Zapytanie 10

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/             /2020 Data: 15.12.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków i materiałów szewnych do Apteki
Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o..” Znak sprawy: 5234/2020. 

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

PYTANIE 1 – dot. Pakietu 17 pozycja nr 7
Zwracam się  z  pytaniem do Zamawiającego o dopuszczenie  w pakiecie  17,  pozycji  nr  7  identycznego
produktu na dłuższej rolce, tj. 91,-9,2m x 50mm w przeliczeniu sztuk na metry. Pozostałe parametry bez
zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ilości 33 szt, ale nie wymaga.

PYTANIE 2 – dot. Pakietu 17 pozycja nr 8
Zwracam się z pytaniem do Zamawiającego czy zgodzi się wydzielić pozycję 8 z pakietu 17 do oddzielnego
pakietu, gdyż plaster o powyższych parametrach nie jest produkowany/dostępny w sprzedaży. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 3 – dot. Pakietu 17  pozycja nr 8 
W związku z  brakiem w ofercie  plastra  na  włókninie,  zwracam się  z  pytaniem do Zamawiającego czy
dopuści  w  pozycji  8,  pakietu  17,  plaster  chirurgiczny,  hypoalergiczny,  z  elastycznej  pianki  (PCV),
z wodoodpornym klejem akrylowym. 
Przylepiec na rolce 5m x 50mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości (20 op) ale nie wymaga.

PYTANIE 4 – dot. Pakietu 17 pozycja nr 8
W związku z brakiem w ofercie plastra na włókninie, zwracam się z pytaniem do Zamawiającego czy 
dopuści w pozycji 8, pakietu 17, plaster chirurgiczny z łatwo odklejalnym równomiernie naniesionym na całej
powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny. 
Przylepiec na rolce 1.3m x 50mm. 
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


