
Zapytanie nr 1
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19 Data: 08.11.2019 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na dostawę  opatrunków  i  materiałów  szewnych na  potrzeby
„Pro -Medica” w Ełku Sp. z o. o., Znak sprawy: 4492/2019. 

Na podstawie art.  38 ust.  1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.  U. z 2019 r.  poz.  1025 ze zm.)
Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz
z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE 1 – Dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do
żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 2 – Dot. Pakietu 1
Czy  Zamawiający  dopuści  szew  syntetyczny,  powlekany,  wchłanialny,  wielowłóknowy  wykonany  z  kwasu
poliglikolowego i  polimlekowego,  powleczony mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia,  o  czasie
wchłaniania 60-70 dni, okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50% od wszczepienia?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 3 – Dot. Pakietu 3
Czy  Zamawiający  dopuści  szew  pleciony  syntetyczny,  powlekany,  szybkowchłanialny,  wykonany  z  kwasu
poliglikolowego,  powleczony  polikaprolaktonem  i  stearynianem  wapnia,  posiadający  50%  początkowej  siły
podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach od zaimplantowania, całkowita absorpcja bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 4 – Dot. Pakietu 4
Czy  Zamawiający  dopuści  szew  pleciony  syntetyczny,  powlekany,  szybkowchłanialny,  wykonany  z  kwasu
poliglikolowego,  powleczony  polikaprolaktonem  i  stearynianem  wapnia,  posiadający  50%  początkowej  siły
podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach od zaimplantowania, całkowita absorpcja bez zmian?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 5 – Dot. Pakietu 6
Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez środka antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 6 -  Dot. Pakietu 7, poz. 14-18
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 14-18 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE 7 – Dot. Pakietu 13
Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową, monofilamentową o wadze 55 g/m2, wielkość oczka 1,5-1,7 mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



PYTANIE 8 – Dot. Pakietu 17, poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o okresie wchłaniania 1 miesiąca, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 9 – Dot. Pakietu 17, poz. 4
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 4 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie. 

PYTANIE 10 – Dot. Pakietu nr 17
Czy w trosce o dobro i  zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga,  aby wyroby hemostatyczne posiadały w instrukcji
użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne
z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem
i przyznaje  znak  CE.  Instrukcja  stanowi  również  dokument,  który  obowiązkowo  należy  przedłożyć  w  Urzędzie
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE 11 – Dot. Pakietu 17
Czy  w  trosce  o  dobro  i  zdrowie  pacjenta  Zamawiający  wymaga,  aby  gaza  hemostatyczna  posiadała  w  instrukcji
użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie,
która  jest  przyczyną  około  8%  zakażeń  szpitalnych?  Potwierdzenie  różnego  rodzajów  parametrów  w  instrukcji
użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi
nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE 12 –  Dot. Pakietu 17
Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany
asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 13 – Dot. Pakietu 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczeni gazy hemostatycznej o czasie wchłaniania 7-14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 14 – Dotyczy SIWZ
Z uwagi, że dzień 11 listopada jest dniem wolnym z uwagi na święto państwowe, zwracamy się z prośbą o przesunięcie
terminu otwarcia ofert na dzień 14 listopada 2019r. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił  termin składania i  otwarcia ofert na 15.11.2019r..  Modyfikacja nr 1
SIWZ z dnia 08.11.2019r.

PYTANIE 15 –  Dot. Pakietu 4
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do
żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 16 –  Dot. Pakietu 6
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  dostawa  odbywać  się  będzie  w  dni  robocze,  tj.  od  poniedziałku  do  piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź:  Tak.  Zamawiający  potwierdza,  że  dostawa  odbywać  się  będzie  w  dni  robocze,  tj.  od  
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.



PYTANIE 17 -  Dot. Pakietu 7, poz. 14-18
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? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza, aby dane zawierające nazwę, ilość, cenę netto, cenę brutto, serię
oraz datę ważności asortymentu były zawarte na dokumencie WZ dostarczonym Zamawiającemu wraz
z fakturą.

PYTANIE 18 – Dot. Pakietu 13
Czy  zamawiający  w  Pakiecie  2  dopuści  produkty  o  następujących  parametrach:  Szew  syntetyczny,  powlekany,
wchłanialny,  wielowłóknowy  wykonany  z  glikolu  i  laktydu  (  pochodnej  kwasu  glikolowego  i  kwas  mlekowego  ),
pokrytych mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu sterylowo-wapniowego. Wymagany czas wchłaniania
56 - 70 dni. Okres podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni 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. Trzon
igły winien być spłaszczony w celu uzyskania jak najlepszej stabilności igły w imadle. Szwy pochodzące od jednego
producenta. (produkty, o takich samych parametrach jak w Pakiecie 1).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 19 –  Dot. Pakietu 2
Czy zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 1 dopuści szew z igłą 48 mm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 20 – Dot. Pakietu 2
Czy zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 2 dopuści szew z igłą 37 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 21 – Dot. Pakietu nr 9
Czy zamawiający w Pakiecie 9 dopuści szwy polipropylenowe z dodatkiem polietylenu (zamiast polipropylenu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 22 – dot. Pakietu 15
Czy zamawiający w Pakiecie 15 zamiast zestawu wskazanego w SIWZ dopuści zestaw o następującym składzie: Lekka
siatka  częściowo  wchłanialna  15x9  cm  z  systemem  samomocującym  do  zaopatrywania  przepuklin  pachwinowych,
dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m²
(po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm. System zamykania ran z igłą na jednym końcu,
samofiksującymi haczykami na szwie i pętlą na drugim końcu. Długość szwu 23 cm. Grubość 2/0. Czas wchłaniania do
110 dni - 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 23 – Dot. Pakietu 1
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  szwów  syntetycznych,  powlekanych,  wchłanialnych,  wielowłóknowych
wykonanych  z  kwasu  poliglikolowego,  pokrytych  polikaprolaktonem  i  stearynianem  wapnia.  Wymagany  czas
wchłaniania 60-90 dni. Okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni (ok.70% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach,
ok.20% po 28 dniach od zaimplantowania)?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 24 – Dot. Pakietu 1, pozycja 7     
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 25 – Dot. Pakiet 1, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez określenia „wzmocniona”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE 26 – Dot. Pakietu 1, pozycja 9-10
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 27 – Dot. Pakietu 1, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 150cm z podwojeniem zamawianych ilości saszetek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 28 -  Dot. Pakietu 1, pozycja 11 – 13
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici pakowanych tradycyjnie (nie na szpulce)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 29 – Dot. Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o zdolności podtrzymywania tkankowego 10-14 dni przy zachowaniu
pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 30 – Dot. Pakietu 20, pozycja 5-11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu i utworzenie z nich odrębnego zadania?
Podział  zadania  zwiększy  konkurencyjność  postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie
wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert?

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE 31 – Dot. Pakiet nr 19 poz. nr 5, 6 i 7 
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane rękawy opatrunkowe były przyjazne dla użytkownika i miały w swoim
składzie min. 60 % bawełny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 32 – Dot. Pakietu nr 19 poz. nr 21 – 24 
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane opaski oprócz spełnienia opisanych wymogów, były nawinięte na trzpień
kartonowy ułatwiający wyciskanie i modelowanie oraz aby czas ich namaczania wynosił ok. 3 sekundy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 33 – Dot. Wzoru Umowy:
§ 5 ust. 1a) – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do max. 1 % wartości brutto
niezrealizowanej części zamówienia cząstkowego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Z poważaniem


	Czy zamawiający w Pakiecie 2 dopuści produkty o następujących parametrach: Szew syntetyczny, powlekany, wchłanialny, wielowłóknowy wykonany z glikolu i laktydu ( pochodnej kwasu glikolowego i kwas mlekowego ), pokrytych mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu sterylowo-wapniowego. Wymagany czas wchłaniania 56 - 70 dni. Okres podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni 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. Trzon igły winien być spłaszczony w celu uzyskania jak najlepszej stabilności igły w imadle. Szwy pochodzące od jednego producenta. (produkty, o takich samych parametrach jak w Pakiecie 1).

