
                        

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                                          Data: 08.12.2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego dostawę opatrunków i materiałów szewnych na potrzeby „Pro Medica” w

Ełku Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 5365/2016).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze

zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Pakiet Nr 2                                                                                                                                                           
Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 dopuszcza szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny, niebarwiony zdolność 
podtrzymania tkankowego 50% w okresie 5-7 dni, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany stearynianem
wapnia i polikaprolaktonem, zewnętrzne  opakowanie sterylizacyjne – pojedyncza aluminiowa saszetka?           
Odpowiedź: Nie

 2. Pakiet Nr 2 - pozycja 1                                                                                                                                       
Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, pozycja 1 dopuszcza igłę o długości 45mm?                                            
Odpowiedź: Nie 

3. Pakiet nr 5 - pozycja 1                                                                                                                                        
Czy Zamawiający w zadaniu nr 5, pozycja 1 dopuszcza zaoferowanie igły wykonanej ze stali typu Ethalloy 
( najtwardszy stop stali stosowany w produkcji igieł chirurgicznych)?                                                             
Odpowiedź: Tak                        

4. Pakiet nr 7 - pozycja 2                                                                                                                                        
Czy Zamawiający w zadaniu nr 7, pozycja 2 dopuszcza zaoferowanie nitki o długości 75cm?                             
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                       

5. Pakiet nr 7 - pozycja 3                                                                                                                                        
Czy Zamawiający w zadaniu nr 7, pozycja 3 dopuszcza zaoferowanie igły o długości 12mm?             
Odpowiedź: Nie   

6. Pakiet nr 8 - pozycja 1                                                                                                                                        
Czy Zamawiający w zadaniu nr 8, pozycja 1 dopuszcza zaoferowanie nitki o długości 75cm?                     
Odpowiedź: Tak  

7. Pakiet nr 16 - pozycja 1,2,3,4.5,6 i 7                                                                                                                  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 16 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, co umożliwi udział 
w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?         
Odpowiedź: Nie 



8.Pakiet nr 14 - pozycja 1,2,3.                                                                                                                                       
Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby hemostatyki powierzchniowe z pakietu nr 14 pozycja 1-3 
charakteryzowały się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona 
działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii.  Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn 
utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.                                
Odpowiedź: Nie      
 
9.Pakiet nr 14 - pozycja 1,2,3.                                                                                                                                       
Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samy w trosce o dobro i zdrowie pacjentów 
Zamawiający wymaga aby hemostatyki powierzchniowe z pakietu nr 14 pozycja 1-3 posiadały właściwości 
bakteriobójcze  na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w 
badaniach?                                                                                                                                                             
Odpowiedź: Nie                                                             

10.Pakiet nr 16 - pozycja 1                                                                                                                                            
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy niewyjałowionej, która należy do klasy 2a reg. 7?                                 
Odpowiedź: Tak  

11.Pakiet  nr 20 - pozycja 1,6,7                                                                                                                                     
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra na włókninie celulozowej?                                                              
Odpowiedź: Nie    

12.Umowa §3 ust. 5                                                                                                                                                       
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw, o którym mowa w §3 ust. 5  do godziny 16:00         
Odpowiedź: Nie

13. Umowa                                                                                                                                                                   
Czy Zamawiający może oszacować jaki % umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowany?               
Odpowiedź: Nie. Zamawiający zakłada, że w całości.

14. Umowa                                                                                                                                                                     
Czy Zamawiający potwierdza, że dostawy będą się odbywały w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?                                                                                                              
Odpowiedź: Tak 

15. Pakiet  nr 11                                                                                                                                                             
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 11 na zaoferowanie siatki kompozytowej, wewnątrzotrzewnowej, 
miękkiej, niewchłanialnej, jednowarstwowej składającej się z 2 - komponentów (z jednej strony wykonana z 
polifluorku vinylidenu PVDF, z drugiej z polipropylenu), z możliwością docięcia i położenia bezpośrednio na jelita, z 
dodatkowym markerem orientacyjnym ułatwiającym implantację, waga 60g/m2, co pozwoli Wykonawcy na złożenie 
konkurencyjnej oferty?                                                                                                                                                    
Odpowiedź: Tak 

16. PAKIET 14 - hemostatyki , ilość pozycji 4, pozycja 1                                                                                          
Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania 
lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych. Zmniejsza czas 
tamponady oraz powstrzymuje obfite krwawienia powodując szybką hemostazę dzięki budowie trójwarstwowej o 
kompozycji siatki wzbogaconej D-glukozaminą. Może być przycinany dowolnie do łatwego umieszczenia wokół
miejsc dostępu naczyniowego. Wymiar 4cm x 4cm. Opakowanie zawiera 10 sztuk.                                          



Odpowiedź: Nie

17. PAKIET 14 - hemostatyki , ilość pozycji 4, pozycja 2                                                                                          
Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania 
lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych.                           
Zmniejsza czas tamponady oraz powstrzymuje obfite krwawienia powodując szybką hemostazę dzięki budowie 
trójwarstwowej o kompozycji siatki wzbogaconej D-glukozaminą. Może być przycinany dowolnie do łatwego 
umieszczenia wokół miejsc dostępu naczyniowego. Wymiar 4cm x 4cm. Opakowanie zawiera 10 sztuk. 
Odpowiedź: Nie

18. PAKIET 14 - hemostatyki , ilość pozycji 4, pozycja 3                                                                                          
Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania 
lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych.                           
Zmniejsza czas tamponady oraz powstrzymuje obfite krwawienia powodując szybką hemostazę dzięki budowie 
trójwarstwowej o kompozycji siatki wzbogaconej D-glukozaminą. Może być przycinany dowolnie do łatwego 
umieszczenia wokół miejsc dostępu naczyniowego. Wymiar 4cm x 4cm. Opakowanie zawiera 10 sztuk. 
Odpowiedź: Nie

19.PAKIET 15 - opatrunek hemostatyczny niewchłanialny, ilość pozycji 1, pozycja 1                                           
Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania 
lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych.                           
Zmniejsza czas tamponady oraz powstrzymuje obfite krwawienia powodując szybką hemostazę dzięki budowie 
trójwarstwowej o kompozycji siatki wzbogaconej D-glukozaminą. Może być przycinany dowolnie do łatwego 
umieszczenia wokół miejsc dostępu naczyniowego. Wymiar 4cm x 4cm. Opakowanie zawiera 10 sztuk. 
Odpowiedź: Nie

20.PAKIET 19 - opatrunki przezroczyste, jałowe, ilość pozycji 4, pozycja 2                                                           
Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco 
mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku 
zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej.              
GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. 
Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze.                      
Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego 
silikonowanym, bez włókninowym polyestrem.                                                                                               
Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego 
przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.        
Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej
linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.                                                                    
Odpowiedź: Nie

21. PAKIET 19 - opatrunki przezroczyste, jałowe, ilość pozycji 4, pozycja 3                                                          
Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco 
mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku 
zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej.              
GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. 
Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze.                           
Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego 
silikonowanym, bez włókninowym polyestrem.                                                                                                      
Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego 
przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.      
Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej



linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.                                                                   
Odpowiedź: Nie

22. Pakiet nr 14 – pozycja 1, 2 i 4  oraz Pakiet nr 19 – pozycja 2 i 3                                                                         
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2 i 4 z Pakietu 14 oraz pozycję 2 i 3 z Pakietu 19 i stworzy
osobny pakiet?                                                                                                                                                     
Odpowiedź: Nie

23. Pakiet nr 1                                                                                                                                                                
Prosimy o doprecyzowanie gdyż w formularzu asortymentowo cenowym są podwójne częściowo wykluczające się 
wymagania dotyczące wytrzymałości, czy zamawiający w Pakiecie 1 wymaga dostarczenia szwów o „początkowej 
wytrzymałości na rozciąganie ok 140% wg skali Farmakopei Europejskiej i wytrzymałości węzła 80% utrzymujące 
po 2 tyg. i 30% po 3 tyg. od wszczepienia”                                                                                                         
Odpowiedź: Tak

24. Pakiet nr 1 – pozycja 9                                                                                                                                            
Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 9 dopuści szew na igle okrągłej (zamiast okrągłej rozwarstwiającej), 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?                                                                                                                   
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                            

25.Pakiet nr 11                                                                                                                                                               
Czy zamawiający w Pakiecie 11 zamiast produktów wskazanych w formularzu cenowym dopuści: Elastyczna, 
transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z
niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną 
zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości 
tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik 
kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, 
grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m2.                                                                                                           
Odpowiedź : Dopuszcza                                                                                                                                               

26. Pakiet  nr 11 – pozycja 1                                                                                                                                         
Czy zamawiający w Pakiecie 11 pozycja 1 dopuści siatkie okrągłę o średnicy 15 cm, lub siatkę prostokątną 
20x15cm. Pragnę zaznaczyć, że istnieje możliwość przycięcia siatki do porządanego rozmiaru.                               
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                            

27. Pakiet  nr 11 – pozycja 2                                                                                                                                         
Czy zamawiający w Pakiecie 11 pozycja 2 dopuści siatkie prostokątną 25x20cm. Pragnę zaznaczyć, że istnieje 
możliwość przycięcia siatki do porządanego rozmiaru.                                                                                         
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                            

28. Pakiet nr 11 – pozycja 3                                                                                                                                          
Czy zamawiający w Pakiecie 11 pozycja 3 dopuści siatkie  prostokątną 42x32cm. Pragnę zaznaczyć, że istnieje 
możliwość przycięcia siatki do porządanego rozmiaru.                                                                                                 
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                            

29. Pakiet  nr 4 – pozycja 1                                                                                                                                           
Czy zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 1 dopuści szew skórny polibutesterowy (zamiast nylonowy) długość szwu 
75 cm (zamiast 90 cm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?                                                                             
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                            

30. Pakiet  nr 4 – pozycja 14                                                                                                                                         
Czy zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 14 dopuści szew na igle 40mm (zamiast 37 mm), pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ?                                                                                                                                                     
Odpowiedź: Tak      



31. Pakiet  nr 20 - poz. 4-7
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi
również  złożenie  ofert  większej  liczbie  wykonawców,  a  Państwu  pozyskanie  rzeczywiście  korzystnych  ofert
jakościowych i cenowych.
Odpowiedź: Nie

32. Pakiet nr 20, poz. 6
Proszę o dopuszczenie operacyjnego przylepca w rozmiarze 7,5 x 5 cm, zamiast 7,2 x 5 cm. Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak 
                                                                                                             
   Z poważaniem
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