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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2016 (3)
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawy  materiałów  opatrunkowych,
szewnych,  fartuchów  chirurgicznych,  serwet,  zestawów  operacyjnych,
pieluszek, podkładów, taśm do leczenia nietrzymania moczu

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W  związku  z  prośbami  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia,  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  1  -  2  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004r.  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść  niniejszego  wyjaśnienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  przesyła  się
wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków
zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1: dotyczy Zadania nr 23
Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?:
Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą
TOT.
Sterylna, wykonana z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.
Parametry taśmy : szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,55 mm, gramatura:
57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm.
Taśma w plastikowej osłonce, zakończona pętelkami.
W  zestawie  znajdują  się  dwa  narzędzia  jezdnorazowego  użytku  wykonane  z
niekorodującego  chromu.  Ergonomiczne  uchwyty  zapewniają  optymalną  kontrolę
podczas wprowadzania igły.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2: dotyczy Zadania nr 14 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10 x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3: dotyczy Zadania nr 11 poz. 2
Czy  Zamawiający  dopuści  w  Zadaniu  nr  11,  Pozycji  nr  2  siatkę  chirurgiczną  w
rozmiarze 9x13 cm lub/i 10x15, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: dotyczy Zadania nr 3 poz. 7
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Czy  Zamawiający  dopuści  z  Zadaniu  nr  3,  pozycji  7  ligninę  w  opakowaniu
papierowym  –  pozostałe  parametry  bez  zmian,  co  umożliwi  udział  w  przetargu
większej  liczbie  Wykonawców,  a  Zamawiającemu  otrzymanie  korzystnej  oferty
cenowej?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5: dotyczy Zadania nr 10 poz. 4,5
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  opatrunek  Woundclot™ 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. 
Pełna bio-przyswajalność w czasie nie dłuższym niż 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6: dotyczy Zadania nr 10 poz. 4,5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany w kartonie, które zawiera 20
saszetek  (saszetka  zawiera  2  opatrunki  o  wym.  5  cm  x  5  cm)  z  przeliczeniem 
zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: dotyczy Zadania nr 10 poz. 4,5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 i 5 z zadania 10 i stworzy
osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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