
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 12 – siatki chirurgiczne I
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  12  dopuści  siatki  kompozytowe,  wewnątrzotrzewnowe,  wykonane
z  100% polipropylenu  prasowanego  termicznie  o  gramaturze  70  g/m2,  z  jednej  strony pokryte  silikonem,
nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne, wielkość owalnych porów
1 mm. Grubość siatki 1 mm.

 W poz. 1. rozmiar 15  x 17 cm;
 W poz. 2. rozmiar 20 x  25 cm;
 W poz. 3. rozmiar 20 x 30 cm.

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom zawartym w SIWZ
i załącznikach wyrazi zgodę na dostarczenie jednej sztuki próbki sterylnej tylko w rozmiarze 15x17 cm?
Odpowiedz: Nie.           
Zamawiający nie wymaga próbek dla pakietu 12. Modyfikacja SIWZ.

Pytanie Nr 2 – Pakiet13 – siatki chirurgiczne II
Czy Zamawiający w Pakiecie 13 dopuści niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe ultralekkie siatki
z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej
i  pachwin.  Implant  może  być  używany  w  operacjach  z  dostępem  poprzez  laparotomię
i  laparoskopowym.  Gramatura  implantu  39  g/m2  (+/-  10%);  całkowita  grubość  implantu  0,38  mm
(+/-  10%);  porowatość  89%  (+/-  5%);  wielkość  porów  1,65  mm;  bezbarwna  i  niebieska  nić
o grubości 120 µm = 0,12mm. Rozmiar pozostaje bez zmian.
Odpowiedz:  Tak.

Pytanie Nr 3 -  Pakiet 13, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści siatki polipropylenowe makroporowe o gramaturze ok. 35 g/m2, o wielkości oczek
4mm2, w rozmiarze 15 x 15 cm?
Odpowiedz: Nie.



Pytanie Nr 4 -  Pakiet 18, poz. 2
Czy Zamawiający wymaga ligniny w opakowaniach zawierających maksymalnie 5 kilogramów?
Odpowiedz: Tak. 

Pytanie Nr 5 - Umowa 
Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedz: Tak.

Pytanie Nr 6 - Umowa
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informacje o numerze umowy przetargowe,
serii oraz daty ważności dla poszczególnych pozycji i dopuści aby te informacje znajdowały się na dokumencie 
WZ dostarczanym wraz z fakturą? 
Odpowiedz: Tak.

 Pytanie Nr 7 - Pakiet nr 2 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr II w pozycji nr 2 igłę o krzywiźnie 3/8 koła tnącą, pozostałe parametry
zgodne z SIWZ ?
Odpowiedz: Tak. 

Pytanie Nr 8 - Pakiet nr 2 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr II w pozycji nr 2 nić o grubości 2.0, pozostałe parametry zgodne
z SIWZ? 
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 9 - Pakiet nr 2 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr Ii w pozycji nr 2 nić o grubości 1.0, pozostałe parametry zgodne
z SIWZ ?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie Nr 10 - Pakiet nr 2 pozycja 2
Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu nr II pozycję nr 2 do innego pakietu, aby umożliwić udział większej ilości
oferentów, tym samym dotrzeć do większej ilości ofert i wybrać najkorzystniejszą ?  
Odpowiedz: Nie. 

Pytanie Nr 11 - Pakiet nr 7
Czy Zamawiający  dopuści  w Pakiecie  nr  7  w pozycji  1,23,  igłę  okrągłą  z  najwyższej  jakości  stali  A300,
pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?  
Odpowiedz:  Tak.

Z poważaniem  


