
Odpowiedź na Zapytanie 8

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/             /2020 Data: 15.12.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków i materiałów szewnych do Apteki
Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o..” Znak sprawy: 5234/2020. 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły
następujące pytania:

PYTANIE 1 – 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 dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 2 – dot. Pakietu 1 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 3 – dot. Pakietu 1 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez określenia „wzmocniona”?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 4 – dot. Pakietu 1 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 5 – dot. Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o zdolności podtrzymywania tkankowego 10-14 dni przy
zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 6 – dot. Pakietu 16, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem, ale nie wymaga.

PYTANIE 7 – dot. Pakietu 16, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 25-45mm?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 8 – dot. Pakietu 16, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 50-95mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 9 – dot. Pakietu 16, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 80-140mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 10– dot. Pakietu 16, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości, ale nie wymaga. 

PYTANIE 11– dot. Pakietu 17, pozycja 5-11
Zwracamy się  z  prośbą  o wydzielenie  w/w pozycji  do osobnego pakietu  co umożliwi  złożenie  naszej  firmie
konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie.

PYTANIE 12 – dot. Pakietu 17, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści plaster zawierający 50% poliestru?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

Z poważaniem


