
                        

   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 11 – pozycja 1-3                                                                                                                                  
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, poz. nr 1-3:                                                                                         
Siatkę do laparoskopowego zaopatrzenia przepuklin brzusznych z możliwością przylegania do jelita, miękką, 
niewchłanialną, 2-warstwową.  Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z 
drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość średnia 830 µm, gramatura 
średnia 108 g/m2, z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, w rozmiarze: Poz. nr 1- 11 x 
14 cm (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm), Poz. nr 2- 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 20 x 20 cm), Poz. nr 3- 
25 x 35 cm  (specyfikacja wymaga 30 x 30 cm) ?                                                                                             
Odpowiedź: Nie  

2. Pakiet nr 16  - opatrunki I – pozycja 1                                                                                                              
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej niejałowej zaklasyfikowanej w klasie IIa 
reguła 7 ?                                                                                                                                                         
Odpowiedź: Tak   

3.Pakiet nr 16 – opatrunki I - pozycja 6                                                                                                                
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa opatrunkowego o szerokości 6,5 cm, pozostałe 
parametry spełnione ?                                                                                                                                           
Odpowiedź: Nie  

4. Pakiet nr 18 – pozycja 1- 4 - gipsy szybkowiążące                                                                                         
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane opaski gipsowe nawinięte były na rulon z ekologicznej tektury ?
Odpowiedź: Nie  

5. Pakiet nr 22 – opatrunki III - pozycja 7, 8                                                                                                         
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku równoważnego, nasączonego płynem,                
gotowego do użytku, spełniającego wymogi SIWZ, który może pozostać na ranie 72 godziny ?                            
Odpowiedź: Nie  

                                                                                                                                                                                        



6. Pakiet nr 20 – pozycja 2, 3 oraz 6 i 7                                                                                                                    
Czy Zamawiający, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy z pakietu nr 20 poz. 2,3 oraz 6 i 7 tworząc z nich osobny pod 
pakiet co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonaców?                                                      
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                             

                                                        
7. Pakiet nr 2                                                                                  
Czy Zamawiający w pakiecie 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu plecionego syntetycznego, powlekanego, 
wchłanialnego, w składzie:100% kwas poliglikolowy. Czas wchłaniania 42 dni; zdolność podtrzymywania 
tkankowego 10 – 14 dni, nić niebarwiona, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?                                       
Odpowiedź: Nie 

8.Pakiet  nr 14 – pozycja 3, 4                                                                                                                       
Czy Zamawiający pozycji 4  dopuści do postępowania opatrunek Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm oparty na 
technologii siatki hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę 
do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany na obfite krwawienia, który zapobiega dysocjacji w 
kontakcie z krwią, co wpływa na stabilność skrzepu nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą?    
Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi.                                              
Odpowiedź: Tak

9. Pakiet  nr 14 – pozycja 3, 4                                                                                                                                       
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Nie 

10.Pakiet nr 14 – pozycja 3, 4                                                                                                                                       
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści do postępowania opatrunek w pełni absorbowany Woundclot™ o wymiarach
10 cm x 10 cm oparty na technologii siatki hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji chemicznej 
wykorzystującej celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany na obfite krwawienia, który
zapobiega dysocjacji w kontakcie z krwią, co wpływa na stabilność skrzepu nie wymagający mocnego ucisku i 
chroniący przed Stenozą.                                                                                                                                                
Zdolność do absorbcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi.                                             
Odpowiedź: Tak

11. Pakiet  nr 14 – pozycja 3, 4                                                                                                                                     
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i 4 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie 

12.Pakiet nr 12
Czy Zamawiający dopuści  siatki polipropylenowe z wielkością oczek 1x1,25mm o gramaturze 52,36g/m2 ?
Odpowiedź: Nie 

13. Pakiet nr  2 -  pozycja 1                                                                                                                                           
Czy Zamawiający dopuści nić bezbarwną?                                                                                                           
Odpowiedź: Nie 

14. Pakiet  nr 5 – pozycja 1- 3                                                                                                                                       
Czy Zamawiający wymaga aby na każdym jednostkowym opakowaniu szwów  (saszetce) znajdował się oryginalnie 
nadrukowany kod kreskowy lub kod matrycowy?                                                                                                     
Odpowiedź: Tak    
                                                                                                                      



15. Pakiet  nr 14 – pozycja1-3                                                                                                                                       
Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o czasie wchłaniania 5-8dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez 
zmian?
Odpowiedź: Tak   

16. Pakiet nr 16 - pozycja 5                                                                                                                                           
Czy Zamawiający  dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości w stanie relaksacji   1,5 - 3,5cm., pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ?                                                                                                                                                             
Odpowiedź: Nie 

17. Pakiet nr 16 - pozycja 6                                                                                                                                           
Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości w stanie relaksacji   4, - 6,5cm., pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ?                                                                                                                                                            
Odpowiedź: Nie 

18. Pakiet nr 16 - pozycja 7                                                                                                                                           
Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości w stanie relaksacji   8-14cm., pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ?                                                                                                                                                             
Odpowiedź: Nie 

19. Pakiet nr  20 -  pozycja 1                                                                                                                                         
Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie wiskozowej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?                            
Odpowiedź: Nie

20.Pakiet nr 16-  pozycja 5-7                                                                                                                                      
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 5,6,7 z Pakietu i utworzenie odrębnej części celem umożliwienia 
złożenia oferty w konkurencyjnych cenach?
Odpowiedź: Nie

21.Pakiet nr 20 – pozycja 1                                                                                                                                           
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie plastra na włókninie o długości 9m x 25mm?
Odpowiedź: Tak   

22.Umowa
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy postanowienia o następującym
brzmieniu: 
„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli  zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy
faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”.
Odpowiedź: Tak   

Z poważaniem


