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Egzemplarz Nr 1 

 Malbork, dnia 18 sierpnia  2020 r. 

 

  

            Wszyscy Zainteresowani  

           (strona internetowa zamawiającego) 

 

 

 

 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.74.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, nazwa zadania: 

„Dostawa pakietów medycznych IPMED dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku”.  

 

 

 

WYJAŚNIENIA  I  ZMIANA TREŚCI  SIWZ 

 

Szanowni Państwo, 
 

1. Zamawiający działając na podstawie art. art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. „Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w odpowiedzi na zadane pytania 

informuje: 
 

Zapytania z dnia 17.08.2020 r. 

Dotyczy postępowania : „Dostawa pakietów medycznych IPMED dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego  

w Malborku” 

Pytanie nr 1   

Dotyczy taśmy samozaczepnej  opakowania IPMED  

Prosimy o dopuszczenie taśmy samozaczepnej  o następujących parametrach przy zachowaniu pozostałych 

wymagań WTT :  

- całkowitej wysokości rozdzielonej taśmy haczyk: 2,1mm (+/-0,2mm)  

- całkowitej wysokości rozdzielonej taśmy pętelka: 2,2 mm (+/- 0,3 mm) 

- gramatura haczyk: 325 gr/ m² (+/-10%) 

- gramatura pętelka: 320 gr/ m² (+/-10%) 

Pytanie  nr 2 

Dotyczy nici opakowania IPMED  

Czy Zamawiający dopuści nici techniczne o gęstości liniowej 224 * 3 dtex  przy zachowaniu pozostałych 

wymagań WET? 

Pytanie  nr 3 

Dotyczy nici opakowania IPMED  

Czy przy zachowaniu pozostałych wymagań WET Zamawiający dopuści nici techniczne o gęstości liniowej 

400x2 dtex ±5% i poniższych parametrach: 

- rdzeń poliestrowy z bawełnianym oplotem  

- wytrzymałość na zrywanie: 3400 cN ±5% 
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- rozciągliwość: 20-25% − kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz. 93)  

- atest dotyczący braku szkodliwości dla człowieka, dopuszczalny jest dokument/oświadczenie wystawione 

przez producenta zgodnie z wymogami konwencji REACH 

Pytanie  nr 4: 

Dotyczy rękawiczek  medycznych 

Czy Zamawiający dopuść zaoferowanie  rękawiczek  jednorazowych , spełniających  wymagane  parametry , 

również w  innych  rozmiarach niż  „L”? 

Obecna  sytuacja  spowodowana pandemią Covid-19 znacznie  utrudnia dostęp do rękawiczek , towar  jest 

wręcz  deficytowy.  Prosimy o  wyrażenie  zgody na  powyższe. 

Pytanie nr  5  

Dotyczy rękawiczek  medycznych 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie  rękawiczek spełniających  wymagane  parametry lecz nie  

posiadających  przedłużonego mankietu? 

Pytanie  nr  6 

Dotyczy lubrykantu 

Dotyczy lubrykant w żelu czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie  lubrykantu w  żelu   

z datą ważności  do  15  lipca 2022  roku ?  

Lubrykant  o który  pytamy  posiada 3  letni okres  ważności  od  daty produkcji.  

Pytanie  nr  7 

Dotyczy rurki  nosowo- gardłowej 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie  rurki nosowo-gardłowej  spełniającej opisane parametry w 

WTT w  opakowaniu o  wymiarach  maksymalnie   12cmx22 cm?   

Producent dokonał  zmiany wielkości opakowania , rurka o  którą pytamy od  lat jest dostarczana  

w zestawach typu PRS, PRM ,TL ,IPMED do Wojska Polskiego. 

Pytanie nr 8 

Dotyczy zestawów  IPMED  

Czy Zamawiający dokona modyfikacji i dokona  podziału  części  1  - zestawy IPMED  na  dwie  pozycje ( dwa  

odrębne  zadania ) ? 

Wyrażenie  zgody  na  możliwość  składania  ofert  osobno na   opakowania  oraz osobno  na  wyposażenie  do 

IPMED  , umożliwi złożenie  ofert  większej liczbie  wykonawców. Uprzejmie  prosimy o pozytywne  

rozpatrzenie  naszej prośby. 

Pytanie nr 9  - Dotyczy termin  realizacji  

Czy Zamawiający  dokona  modyfikacji wymaganego terminu  dostawy? Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na  

dostawę  w  ciągu 30 dni  roboczych od  daty podpisania umowy? Należy wziąć pod  uwagę,                                                     

iż w  postępowaniu przetargowym wymagany jest   odbiór  przez RPW , obecny termin dostawy jest zbyt  krótki 

i niesie  duże  ryzyko niewywiązania się  przez Wykonawcę  z  terminu dostawy.  

Pytanie  nr 10- 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie rękawic  medycznych, których  pełny okres  ważności  nadany  

przez producenta to   36  miesięcy ? 

 Wykonawca zapewnia minimum  80% pełnego okresu ważności w  dniu dostawy do Zamawiającego). 

Pytanie nr  11  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę  zapisu dotyczącego  terminu przydatności   opakowania ipmed  na  

minimum  24 miesiące  od  daty  dostarczenia ?  

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający  obniży wysokość  kar w zapisach umowy § 10 w  punktach nr 1, 2, 3 na wysokość 0,1 % 

wartości  brutto ? 

Odpowiedzi Zamawiającego 

Pytanie nr 1-7, 10, 11 – Zamawiający dokonuje zmian parametrów zgodnie z treścią nowego załącznika  

nr 5a do SIWZ – „Nowe Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne i Rysunki”. Zamawiający dokonuje 

modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie oraz dopuszcza zaoferowanie produktów zgodnych z parametrami 

określonymi w tym dokumencie.  

Pytanie nr 8-  Zamawiający nie dopuszcza możliwości podziału zamówienia na części. 

Pytanie nr 9- Zamawiający nie zmienia terminu dostawy. Termin 20 dni roboczych Zamawiający uznaje  

za wystarczający w celu realizacji dostawy.  

Pytanie nr 12- Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ oraz umowy w tym zakresie. 
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2. W związku z tym, że udzielone wyjaśnienia w sposób istotny prowadzą do zmiany  

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zmienia terminy 

składania i otwarcia ofert oraz  treść specyfikacji w Rozdziale 10, 11 i 22 SIWZ  

w następujący sposób : 

 

ROZDZIAŁ 10 Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1.15 Oferta powinna zostać dostarczona w zaklejonej kopercie gwarantującej jej nienaruszalność 

do terminu otwarcia ofert. Ponadto powinna posiadać następujące oznaczenie:  

 
 

ROZDZIAŁ 11 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy dostarczyć na adres: 

22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

Kancelaria Jawna 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork 

2. Termin składania ofert upływa dnia: 08.09.2020 r. o godz. 10.00  

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 08.09.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego 

mieszczącej się w  budynku nr 12, sala odpraw.  

 

ROZDZIAŁ 22 

 

Załączniki 
 

 

a) Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SIWZ – „Wymagania Taktyczno-

Techniczne i Rysunki ”  oraz wprowadza nowy załącznik :  

- załącznik nr 5a do SIWZ „Nowe Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne  

i Rysunki”. 

b) Zamawiający usuwa załącznik nr 6 do SIWZ- „ Opis przedmiotu zamówienia” 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy  22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

Adres       Kancelaria Jawna 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork 

Oferta na przetarg nieograniczony pn.: 

„Dostawa pakietów Medycznych -IPMed dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego 

w Malborku” 
Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.74.2020 

  
 

„Nie otwierać przed dniem: 08.09.2020  r. godz. 10.30” 
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3. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią  

SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.  

 

4. W związku z tym, że wprowadzone zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający działając 

na podstawie art. 38 ust. 4a pkt.1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

 

 

 

Załączniki : 

1. Załącznik nr 5a do SIWZ- „Nowe Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne  

i Rysunki”. 

 
 

 

       Z poważaniem: 

 

 
                                   ZASTĘPCA DOWÓDCY 

                  22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

   /-/ ppłk. dypl. Jerzy GOLENIOWSKI 

                                                                           
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w  1 egz.:  

Egz. Nr 1 – ad acta 

Wykonał: E. Adrych, (tel. 261 536 789) 

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


