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Kili6skiego 29

08-110 Siedlce

Pismo: nicichi r/160/20LG tl 5 Sied lce dnia: 2017 -01,-02

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szonowni Potistwo,
Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplynqla proSba o wyja5nienie zapisu specyfikacji
istotnych warunk6w zamciwienia, w postqpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wiefi Publicznych (Dz, U. z2Ot5 r. poz.21,64 z p62n, zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego, na:

dostawy nici i siatek chirurrgicznych do Szpitala SP ZOZ Siedlce,
Tre6i wspomnianej proSby jest nastqpujqca:
t. Czy zamawiajqcy w Zadaniu 2 gdziekolwiek mowa o szwach o dlugo6ci 70 cm, dopu5ci szwy o
dlugo5ciT5 cm?

2. Czy zamawiajqcy w Zadaniu 2 zamiast produkt6w wskazanych w formularzu cenowym dopu6ci
szwy o nastqpujqcych parametrach: Szew wchlanialny, syntetyczny, zlo2ony z glikolidu ilaktydu,
pleciony, powlekany mierszankq kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z

igiq o zwiqkszonej stabilnoici w imadle, odpornq na stqpianie i zginanie, czas podtrzymywania
tkankowego 28 - 35 dni.
ZdolnoSi podtrzymywania wedlug norm USP i EP:

BezpoSrednio po wszczepieniu -1,40%

po 14 dniach -80%,
oo 2l dniach -30%"

Czas catkowitej absorpcji 56 - 70 dni."

3. Czy zamawiajqcy w Zadaniu 2 pozycja 8 dopuSci szew o dfugo3ci 5x75 cm (zamiast 4x7Ocm)/

4. Czy zamawiajqcy w Zadaniu 2 pozycja 13 dopu6ci igtq odwrotnie tnqcq kosmetycznq o dlugo6ci
19mm (zamiast odwrotnier tnqca L9 mm z zakodczeniem micro- point - plastyczno/ kosmetyczna)?

5. Czy zamawiajqcy w Zadaniu 2 pozycja 14 dopuSci iglq okrqgtq przyostrzonq o dlugoSci 26mm, I/2
kola (zamiast: igla progresywna o zakoficzeniu kr6tkim tnqcym 24 mm\, szew o dlugo6ci 75 cm
(zamiast 120 cm), w przypadku braku zgody proszq o przeniesienie pozycjido odrqbnego Zadania?

6. Czy zamawiajqcy w Zadaniu 2 pozycja 16 z uwagi na grubq nii, wymaga szwu na igle wzmocnionej?

7. Czy zamawiajqcy w ,Zadaniu 8 pozycja 4 przez iglq easyblack rozumie iglq o zwiqkszonej
widoczno5ci w polu operacyjnym?

8. Czy zamawiajqcy w Zadaniu 8 pozycja 5 dopuSci szew na igle okrqglej wzmocnionej, szew o
dlugoSciT5 cm (zamaist 9l) cm)?
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9. Czy zamawiajqcy w Zarianiu nr 8 dopuSci szwy pakowane w odpowiedni spos6b, aby zmniejszyi
efekt pamiqci nitki po wyj,Eciu z opakowania, bez oznaczenia RacePack, kt6re jest nazwq wlasnq?

10. Czy zamawiajqcy wynlaga, aby w Zadaniach 12 - 1,6 w kolumnie Producent podai r6wnie2 nr
katalogowy produktu, kt6ry ulatwi jego identyfikacjq?

7L, Czy zamawiajacy w Zadaniu 14 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopu5ci:
Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura
469/m2, wielko6i oczka 2,O x 2,4 mm. Rozmiar siatki 15x15 cm?

12. Dotyczy Zadania nr l-

Zwracamy siq z zapytaniem, czy Zamawiajqcy dopu6ci do przetargu wchlanialnq nitkq plecionq,
wytwarzanq z kwasu glikolowego, powlekanq polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, kt6rej
zdolnoii podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11,
dniach od wszczepienia i calkowitym czasie wchfaniania po ok. 42 dniach?

13. Dotyczy Zadania nr L,.2

Czy Zamawiajqcy dopuSci wszqdzie tam gdzie wymaga dtugoSi nici70 cm, r6wnie2 dtugo5i 75 cm?

14. Dotyczy Zadania nr 2
Czy Zamawiajqcy w trosce o ochronq uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopu6ci szwy
syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 90/10), powlekane w r6wnych
czqSciach mieszankq poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 30/70) oraz stearynianem wapnia, wchlaniajqce siq
w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe okolo 35 dni, (po 1a dniach ok. 75/o, po 21 dniach
ok.50%, po 28 dniach ok.25%l?

1-5. Dotyczy Zadania nr 2, poz.8
Zwracamy siq z zapytaniem, czy Zamawiajqcy w w/w pozycjach odstqpi od wymogu igty odczepianej?
W razie odmownej odpornriedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

16. Dotyczy Zadania nr 8
Czy Zamawiajqcy w trosce o ochronq uczciwej konkurencji w w/w zadaniu dopu$ci szwy
monofilamentowe polipropylenowe, niewchlanialne, bez dodatku polietylenu, przy zachowaniu
pozostalych pa ra met16w?

17.Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq w Zadaniu nr 5 poz.1 r6wnie2 na iglq kosmetycznq najnowszej
generacji typu ENOVA wyl<onana ze stali 300, pozostafe parametry bez zmian?

18, Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq w Zadaniu nr 5 poz,1 r6wnie2 na nii o dlugo6ci 75cm, pozostale
parametry bez zmian?

19. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq w Zadaniu nr 5 pozycji poz,8 i9 r6wnie2 na iglq kosmetycznq
najnowszej generacji typu ENOVA wykonanq ze stali 300 o dlugoSci 26mm z niciq 75cm lecz bez rcpisu

katalogowego "z zakofczeniem micro-piont"i bez dwukolorowych koralik6w, pozostale parametry
bez zmian?

20. Czy Zamawiajqcy wylqczy/wykre6li zZadania nr 5 pozycje 8 i 9?

21, Dotyczy Zadania nr 8
Czy Zamawiajqcy dopu5ci w Zadaniu nr 8 nii monofilamentowE, polipropylenowq, szew naczyniowy ?
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22" Dotyczy Zadania nr 8, Pozycji nr t i 4
Czy Zamawiajqcy dopuSci w Zadaniu nr 8, Pozycjach nr l- i a iglq o dlugo6ci 1-8 mm, pozostale
parametry bez zmian ?

23. Dotyczy Zadania nr 8, Pozycji nr 5
Czy Zamawiajqcy dopuSci w Zadaniu nr 8, Pozycji nt 5 iglq o dlugoSci40 mm, pozostafe parametry bez
zmian ?

24. Dotyczy Zadania nr t4
Czy Zamawiajqcy dopuSci w Zadaniu nr 14 siatkq polipropylenowE o wadze 45 g/m2, grubo5ci 0,4 mm
oraz wielkoSci por6w 1,1)(1,2 mm, pozostale parametry bez zmian?

25.Zadanie nr L3, Poz.l-
Zwracamy siq z proSbq o wylqczenie pozycji nr '1. z zadania nr 13 i utworzenie dla niej odrqbnego
pakietu.

26.Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiajqcy dopu:ici zaoferowanie najnowszej generacji igty kosmetycznej Xflex przy
zachowa niu pozostalych prarametr6w?

27. Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiajqcy dopuSci zaoferowanie nici o dlugo5ci 75cm przy zachowaniu pozostalych
paramet16w?

28. Pakiet nr 5, pozycja 8, pozycja 9
Czy Zamawiajqcy dopu6ci zaoferowanie igfy kosmetycznej o dlugoSci 26mm z nitkq 75cm bez

klips6w?

29. Pakiet nr 5, pozycja 8
Czy Zamawiajqcy dopuSci zaoferowanie igly odwrotnie tnqcej kosmetycznej dwuwklqstej bez klips6w?

30. Pakiet nr 5, pozycja 8, 9
Czy Zamawiajqcy dopu6ci zaoferowanie igief z mikroostrzem o czterech krawqdziach tnqcych bez
klips6w?

31. Pakiet nr 5, pozycja 1-Cl

Czy Za mawiajqcy dopu6ci zaoferowa nie sta pler6w sk6rnych ( z podzialkq LO, 20 zszywek), zszywka 7 ,2
x 4,9mm lub 5,9 x 3,9mm'l

Stanowisko (wyja6nienia) Zamawiajqcego w przedmiotowej kwestiijest nastqpujqce:
Ad. 7

Tok.

Ad.2-6
Nie, Zomowiojqcy podtrzy'muje zopisy SIWZ.

Ad.7
Tok.

Ad. I
Nie. Zamawiajqcy podtrzy'muje zopisy SIWZ,
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Ad.9
Tok.

Ad. 10
Nie. Zamowiajqcy podtrzymuje zopisy SIWZ.

Ad.71
Tok.

Ad. 12 - 24

Nie. Zamowiajqcy podtrzymuje zopisy SIWZ.

Ad.25
Tqk. Zqmowiojqcy wylqcza pozycjq nr 7 z zodania nr 73 i tworzy dla niej odrqbne Zqdonie nr 17.

Ad. 26 - 31

Nie. Zamowiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Informujemy, 2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zam6wieri Publicznych (Dz. U. 220L5 r. pol.2164 z po1n. zm.), stanowisko Zamawiajqcego zostalo
rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

Zamawiajqcy

DY
Samodziel

Zekladt't

,ngs

I Zdrowotne.l
Siedlcach
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