
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data: 24.11. 2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków i materiałów szewnych na potrzeby „Pro Medica” w  Ełku
Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 5304/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.,)
Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz
z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1 -  Pakiet nr 12, poz. nr 1-3:
Czy  zamawiający  dopuści  siatkę  dwuwarstwową  do  stosowania  wewnątrzotrzewnowego,  miękką,
niewchłanialną,  z  jednej  strony  wykonaną  z  mikroporowatego  politetrafluoroetylenu  (ePTFE),  z  drugiej
z makroporowatego polipropylenu (PP), o następujących parametrach: grubość 0,55 mm, porowatość średnia
830  µm,  gramatura  średnia:  108  g/m2,  z  oznaczeniem strony  implantacji  i  dwukierunkowej  elastyczności,
o owalnym kształcie, w następujących rozmiarach:
Poz. nr 1- 11 x 14 cm lub 14 x 18 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: Tak

Pytanie nr 2 -  Pakiet nr 12, poz. nr 1-3:
Czy zamawiający, z uwagi na wysoki koszt produktu, wyrazi zgodę na zaoferowanie dla pakietu nr 12, próbki
niesterylnej, w ilości 1 szt., o okrągłym kształcie i średnicy 12 cm?
Odpowiedź:Pakiet nr 12 nie wymaga zaoferowania próbek. Modyfikacja SIWZ.

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 5, pozycja 4
Czy Zamawiający  dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5
cm  wykonany  z nieoksydowanej  celulozy,   wzmocniony  na  poziomie  molekularnym,  przeznaczony  do
tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią
wynosi 2500% jego własnej wagi?
Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zapytanie nie dotyczy pakietu 5, poza tym dany pakiet zawiera tyko jedną pozycję.

Pytanie Nr 4 – Pakiet  20 , pozycja 2
Czy  Zamawiający  dopuści  nieinwazyjny  uniwersalny  system mocowań  w rozmiarze  średnim preferowany
i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii,  sond, przewodów wszelkiego typu
cewników  o  anatomicznym,  eliptycznym kształcie  z  zwężeniem w środkowej  jego  części.  Mocowanie  to



zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji
flory  bakteryjnej.  Mocowanie  jest  produktem  bez  lateksowym  redukując  tym  samym  ryzyko  wystąpienia
reakcji  alergicznych.  Produkt  jest  wyjątkowo  cienki,  wodoodporny  oraz  przepuszczający  powietrze.
Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego
silikonowanym,  bez  włókninowym  polyestrem.  Zastosowanie  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.  Produkt  pakowany  sterylnie  w  opakowanie  typu  papier/folia.  Opakowanie  zbiorcze
zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Nie

Pytanie Nr 5- Pakiet 20  pozycja 3
Czy  Zamawiający  dopuści  nieinwazyjny  uniwersalny  system mocowań  w rozmiarze  średnim preferowany
i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii,  sond, przewodów wszelkiego typu
cewników  o  anatomicznym,  eliptycznym kształcie  z  zwężeniem w środkowej  jego  części.  Mocowanie  to
zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji
flory  bakteryjnej.  Mocowanie  jest  produktem  bez  lateksowym  redukując  tym  samym  ryzyko  wystąpienia
reakcji  alergicznych.  Produkt  jest  wyjątkowo  cienki,  wodoodporny  oraz  przepuszczający  powietrze.
Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego
silikonowanym,  bez  włókninowym  polyestrem.  Zastosowanie  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.  Produkt  pakowany  sterylnie  w  opakowanie  typu  papier/folia.  Opakowanie  zbiorcze
zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.                                                                      
Odpowiedź: Nie

Pytanie Nr 6- Pakiet 20  pozycja 2i 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 oraz pozycję 3 z Pakietu nr 20 i stworzy osobny 
pakiet?
Odpowiedź:Nie

Pytanie Nr 7- Pakiet 1  
Z uwagi  na  fakt,  że  nici   powlekane   mieszaniną  kopolimeru  kaprolaktonu  /glikolu  i  laktydy  sterylowo-
wapniowe  posiada  tylko  jeden  oferent  zwracam  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  dopuszczenie  nici
równoważnych  wykonanych z glikolu i l i laktydy powlekanych  polikaprolaktonem i stearynianem wapnia.
Podtrzymywanie ok 75% po 14 dniach, ok 50% po 21 dniach i ok 25% po 28 dniach, czas wchłaniania 60-70
dni.
Odpowiedź:Nie

Pytanie Nr 8-  Pakiet 2, poz. 1-2 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem ( przyostrzoną )?
Odpowiedź:Tak



Pytanie Nr 9 - Pakiet 2, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 35mm?
Odpowiedź:Tak

Pytanie Nr 10 - Pakiet 6 poz. 1-12
Proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź:Nie

Pytanie Nr 11 - Pakiet 8
Czy  Zamawiający  dopuści  szwy  monofilamentowe  z  poliglekapronu  bez  właściwości  antybakteryjnych,
podtrzymywanie tkankowe po 7 dniach wynosi ok 70% po 28 -  ok. 5%?
Odpowiedź:Nie

Pytanie Nr 12- Pakiet 8 poz.1-4
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nici o długości 75 cm?
Odpowiedź:Tak

Pytanie Nr 13 -  Pakiet 13 
Zwracam  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  dopuszczenie  w  w/w  pakiecie   siatki  niewchłanialne
polipropylenowe, monofilamentowe, wielkość porów 1,5mm-1,7mm, gramatura 55 g/m2.
Odpowiedź:Nie

Pytanie Nr 14 -  Pakiet 3 
Czy zamawiający w Pakiecie 3 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Szew syntetyczny pleciony
wchłanialny,  wykonany  z  glikolidu  i  laktydu,  powleczony  mieszanką  kopolimeru  glikolidu  i  laktydu  oraz
stearynianem wapnia, okres podtrzymywania 7-10 dni, okres wchłaniania do 40-50 dni, zachowanie 45-55%
początkowej wytrzymałości po upływie 5 dni od implantacji wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie
14 dni, igła o zwiększonej stabilności w imadle?
Odpowiedź:Tak

Pytanie Nr 15 -  Pakiet 3 
Czy zamawiający  w Pakiecie  3 pozycja  1 dopuści  zamiast  igły  okrągło  tnącej,  igłę  nazwaną w katalogu:
okrągłą przyostrzona?
Odpowiedź:Tak

Pytanie Nr 16 -  Pakiet 6 pozycja 13-14
Czy zamawiający w Pakiecie 6 pozycje 13-14 dopuści okres wchłaniania wskazany w katalogu 90-110 dni
(zamiast 90 dni), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:Tak

Pytanie Nr 17 -  Pakiet 9 
Czy zamawiający w Pakiecie 9 dopuści szew niewchłanialny, polipropylen, monofilament, jałowy, z dodatkiem
polipropylenu (zamiast glikolu polietylenowego),  bez wskazania w katalogu "o kontrolowanym rozciąganiu
oraz plastycznym odkształceniu węzła, zapobiegającym jego rozwiązaniu"
Odpowiedź:Tak



Pytanie Nr 18 -  Pakiet 9  pozycja 2 i 3
Czy zamawiający  w pakiecie  9  pozycje  2  i  3  zamiast  igły  okrągłej  z  mikroostrzem tnącym dopuści  igłę
nazwaną w katalogu: okragła przyostrzona.
Odpowiedź:Tak

Pytanie Nr 19 -  Pakiet 12
Czy zamawiający w Pakiecie 12 zamiast produktów wskazanych w formularzu cenowym dopuści: Syntetyczna
siatka  z  poliestru  wielowłóknowego  trójwymiarowego,  dwustronna  dootrzewnowa  z  wchłanialną  warstwą
hydrofilową  zapobiegającą  powstawaniu  zrostów.  Warstwa  hydrofilowa  złożona  z  kolagenu,  glikolu
polietylenowego,  glicerolu.  Gramatura  78g/m²,  grubość  1,7mm,  rozmiar  porów  2,4  x  2,0  mm,
makroporowatość 4,8mm x 2,0mm
Odpowiedź: Nie

Pytanie Nr 20 -  Pakiet 12 pozycja 1                                                                                                                                       
Czy zamawiający w Pakiecie 12 pozycja 1 dopuści siatkę okrągłą o średnicy 15cm?                                  
Odpowiedź:Tak

Pytanie Nr 21-  Pakiet 12 pozycja 2  
Czy zamawiający w Pakiecie 12 pozycja 2 dopuści siatkę okrągłą o średnicy 20cm?
Odpowiedź:Tak

Pytanie Nr 22 -  Pakiet 12 pozycja 3  
Czy zamawiający w Pakiecie 12 pozycja 3 dopuści siatkę w rozmiarze 30x20cm lub 37x28 cm? W przypadku
zgody proszę o wskazanie preferowanego rozmiaru.
Odpowiedź: Tak. 37x28 cm

Pytanie Nr 23 
W  związku  z  dużą  wartością  próbek  w  stosunku  do  potencjalnego  zamówienia  proszę  zamawiającego
o odstąpienia od konieczności dostarczenia próbek w Pakietach: 12, 13, 14.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga próbek dla pakietu 12;13; 14. Modyfikacja SIWZ.

Pytanie Nr 24- Pakiet 15
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie następujących produktów 1 i 2 z Pakietu nr 15 i umieszczeniu ich
w osobnym zadaniu? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź:Nie

  Z poważaniem

  


	Pytanie Nr 20 - Pakiet 12 pozycja 1 Czy zamawiający w Pakiecie 12 pozycja 1 dopuści siatkę okrągłą o średnicy 15cm? Odpowiedź:Tak

