
                            Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                                          Data: 12.01.2016 r.

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na  dostawę materiałów opatrunkowych,  szewnych i

leków  „Pro-Medica”w  Ełku Sp. z o. o. (Znak Postępowania: 18/2016)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047,

1473,  z  2014  r.  poz.  423,  768,  811,  915,  1146,  1232,  z  2015  r.  poz.  349,  478,  605),  2254,  2263.)

Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, powlekany, wchłanialny, wielowłókowy, wykonany z glikolidu i

laktydu (kwas glikolowy i mlekowy), pokryty mieszaniną powyższych kwasów i stearynianem wapnia , o czasie

wchłaniania do 70 dni i okresie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%? 

Uzasadnienie: zaoferowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o

właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nieznaczna różnica (tylko 5%) w podtrzymywaniu tkankowym nici

po 2 tygodniach od wszczepienia nie wpływa na jej właściwości i nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia

nici.  Pozytywna  odpowiedź  pozwoli  Zamawiającemu  na  równe  traktowanie  potencjalnych  oferentów  i  na

korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych

cenach. 

Ad. 1.   związku z rozbieżnościami w opisie pakiet 1 zamawiający modyfikuje formularz cenowy z zakresie

pakietu 1. 

2. Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szew o zdolności podtrzymywania tkankowego 14-21 dni i o czasie wchłaniania ok. 



      42 dni, bezbarwny, pozostałe parametry bez zmian? 

      Ad. 2. Tak. 

3. Z uwagi na wskazanie w formularzu różnych wartości prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający w

Pakiecie 1 wymaga szwów o wytrzymałości węzła wg skali Farmakopei Europejskiej, bezpośrednio po

otwarciu opakowania 140%, 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tygodniach?

Ad. 3. W związku z rozbieżnościami w opisie pakiet 1 zamawiający modyfikuje formularz cenowy z

zakresie pakietu 1. 

4. Czy zamawiający dopuści szwy bez wskazania w materiałach firmowych zdolności podtrzymywania

tkankowego po  4 tygodniach?

            Ad. 4.  Tak.  Pozostały opis zgodnie z modyfikacją załącznika nr 1 – formularz cenowy.

5. Pakiet 1 pozycja 10

Zamawiający wymaga szwu o długości 18 cm. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie długości nici     

20cm .

             Ad. 5. Tak.  Pozostały opis zgodnie z modyfikacją załącznika nr 1 – formularz cenowy.

              6. Pakiet 2

              Prosimy o dopuszczenie nitki bezbarwnej , o czasie podtrzymywania 5 dni.

   Ad 6. Nie.

      Z poważaniem:


