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Dot. Nr sprawy: ZP/6/PN/13

Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 
roku (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr 
sprawy:ZP/6/PN/13) na bieżące dostawy materiałów szewnych 

      Pytanie Nr 1:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 (pozycje od 1 do 18) szew pleciony syntetyczny, powlekany, 
wchłanialny w okresie 56-70 dni, o czasie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, profilu 
podtrzymywania tkankowego około 75 % po 14 dniach,  około 50% po 21 dniach,  około 25% po 28 
dniach?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie Nr 2:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach od  19 do 22 szew wchłanialny w okresie 90-120 
dni, syntetyczny, monofilamentowy, śródskórny o okresie podtrzymywania tkankowego 21 dni, profilu 
podtrzymywania tkankowego około 50 % po 7 dniach, około 20 % po 14 dniach?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie Nr 3:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 31 jedną z wybranych pozycji:
      - igłę ½ koła okrągło-tnącą lub 
      - igłę okrągłą o długości 31mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Tak
      Pytanie Nr 4:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 35 igłę ½ koła okrągło-tnącą, pozostałe 
parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie Nr 5:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 37 igłę ½ koła okrągło-tnącą, pozostałe 
parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie Nr 6:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 3 igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry 
bez zmian?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie Nr 7:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z 
mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z powleczeniem antybakteryjnym, okres 
podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej 
zdolności podtrzymywania tkankowego:po 14 dniach - około 75 %, po 21 dniach - około 50 %, po 28 
dniach - około 25 %?
Odpowiedź:
Tak



     Pytanie Nr 8:
    Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 6 jedną z wybranych pozycji:

− Igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian lub
− Grubość nici 1 oraz długość nici 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

    Odpowiedź:
    Tak
    Pytanie Nr 9 :
    Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 ma na myśli:

− poz.38-40 – szwy monofilamentowe polipropylenowe?
           -     poz.41-44 – szwy monofilamentowe polipropylenowe lub nylonowe lub poliamidowe?  
    Odpowiedź:

Tak
   Pytanie Nr 10:
   Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz.3 dopuści długość igły 39mm?
   Odpowiedź:
   Tak
   Pytanie Nr 11:
   Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 1-18 dopuści szwy syntetyczne , wchłaniane,      
   wielowłókninowe      powlekane  zachowujące siłę  podtrzymywania  tkankowego  na poziomie  ok 
   75-80% po 14 dniach    od implantacji? Wchłaniające się w okresie  56-70 dni od implantacji 
  Odpowiedź:
  Tak
  Pytanie Nr 12:
  Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 19-22 dopuści  szwy  syntetyczne , wchłaniane , plecione  z   
  kwasu poliglikolowego wchłaniające  się w ciągu  40-45 dni od implantacji , zachowujące ok. 50%  
  pierwotnej  wytrzymałości  na rozciąganie  na rozciąganie  po 6-9 dniach  oraz 0% po 17-21 dniach?
  Wnioskowane  szwy posiadają  dokładnie  to samo  zastosowanie  co szwy wymagane  przez    
  Zamawiającego , tzn zalecane do stosowania  w zbliżaniu  lub i podwiązaniu  tkanek  miękkich gdy    
  wystarczające  jest  krótkoterminowe  podtrzymywanie  tkanek  i wskazana  jest szybka  absorpcja  
  masy szwu. Są również  wskazane  do zamykania  powierzchownych  ran skóry, chirurgi plastycznej , 
  szycia krocza, śluzówki jamy ustnej  oraz  spojówki  w chirurgii okulistycznej 
  Odpowiedź:
  Nie 
  Pytanie Nr 13:
  Zwracamy  się z prośbą  o dopuszczenie  w pakiecie  nr 1

− Poz.5,19,20 igły  25 lub 27mm zamiast 26mm
− Poz.6,16,33 igły  o długości  35mm lub 38mm zamiast 36-37mm

Wnioskowane igły różnią  się od wymaganych  o zaledwie 1mm. Tak  niewielka różnica  jest nie tylko 
niezauważalna ale i w żaden sposób  nie zmienia  przeznaczenia  materiału szewnego.
 Odpowiedź:
Tak

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego 
WWW.szpitalwsremie.pl .
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