Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 01.08.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala przez
okres 24 miesięcy”
DZP/84/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.
2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień tym
samym zmieniając treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1
PAKIET NR 3
Czy zamawiający dopuszcza do przetargu następujące pozycje:
1. Monofilament syntetyczny wchlanialny poliglikonat, czas podtrzymywania tkankowego 60 dni, czas
całkowitego wchłaniania 6 miesięcy. Zdolność podtrzymywania tkankowego 75% po dwóch tygodniach,
65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach?
2. W pozycji nr 1 igłę okrągłą i długość nici 75 cm?
3. W pozycji nr 2 igłę okrągłą i długość nici 75 cm?
4. W pozycji nr 3 długość nici 75 cm?
5. W pozycji nr 4 igłę ½ koła okrągłą i długość nici 75 cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Dot. Pakietu nr 3
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy, z polidioksanonu, o czasie
podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%
i czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Dot. Pakietu nr 3, poz. 1-4
Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
PAKIET NR 4
Czy zamawiający dopuszcza do przetargu następujące pozycje:
1. Wosk kostny (mieszanina wosku pszczelego (66%), parafiny (22%) i środka zmiękczającegopalmitynianu izopropylowego12%) sterylny w płytkach 2,5 g?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4
Pakiet 4
Poz. Czy zamawiający wymaga wosku składającego się z wosku pszczelego 75% parafiny stałej 15%
i palmitynianu izopropylu 10%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza wosk składający się z wosku pszczelego 75%, parafiny stałej 15%
i palmitynianu izopropylu 10%.

Pytanie 5
Dot. Pakietu nr 3, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
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