
Odpowiedź na Zapytanie 6

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 16 poz. 1
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 2 – dot. Pakietu 16 poz. 1
Czy zamawiający dopuszcza gazę w 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 3 – dot. Pakietu 16 poz. 1
Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię
magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

PYTANIE 4 – dot. Pakietu 16, poz. 2-4 
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 5 – dot. Pakietu 16, poz. 1-7,16-17,19-21 
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-7,16-17,19-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem,
a podział  pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert  przez różne firmy pozwoli  Zamawiającemu na dokonanie
wyboru oferty zgodnej  z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej  konkurencji  w myśl  ustawy PZP, gdyż
większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 
Odpowiedź: Nie.

PYTANIE 6 – dot. Pakietu 16, poz. 16-17 
Czy  zamawiający  dopuści  opaskę  dzianą  elastyczną  wykonaną  z  100%  włókien  syntetycznych  tj:
poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania
indywidualnego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem w pozycji 17 – 2 zapinki, ale nie wymaga. 



PYTANIE 7 – dot. Pakietu 17 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych,  w zakresie pakietu 17–na poszczególne pozycje
lub  wydzieli  poz.  9?  Niniejszy  zabieg  umożliwi  złożenie  większej  liczby  ofert  atrakcyjnych  cenowo  w
stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych, a fundusze zostaną zagospodarowane w
racjonalny sposób.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie pakietu 17, oraz
nie wydzieli pozycji 9 z pakietu.

PYTANIE 8 – dot. Pakietu 17 poz. 9
Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do
odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i
komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku
o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej
podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 9 – dot. Pakietu 17 poz. 9
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  wyceny  za  najmniejsze  opakowanie  handlowe  50  szt.
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę, ale nie wymaga.

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

Z poważaniem


