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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Poristwo,
Uprzejrrrie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplynqla proSba o wyjaSnlienie zaprisu specyfikacji
istotnych warunk6w zantowienia, w postqprqwaniu prowadzonym na podstawie przepisrSw ustawy z

dnia 29 stycznia 2C104 roku Prawo Zam6wied Publicznych (t.j. Dz. U" z 2018 r.po:z.1986 z poin.zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego, na:

dostarlrry nf,ci I siatek chirurgicznych oraz material6w opatrunkowych i farmaceutycznych do SP ZOZ

Siedlcer,,

Tre6i vuspomniane.i pro6by jest nastqpujqca :

L" Dot, zapis6w SIWZ

Prosimy o potwierdzenier, iz Zamawiajqcy u,zna za spelniony wym6g art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,

je6li w'lkonawca, k;t6ry nie nalezy do 2adnr:j grupy kapitalowej, przedstawi stosowne o$wiadczenie

wraz z ofertq?
Odpow,iedi: Tok.

2. Dot. Zadania nr i.
Czy Zanrawiajqcy dopuSciszew syntetyczny, pleciony, z kwasu polilglikolowego, o okresie wchlaniania
ok.42 cf niiokresie podtrzymywania po 7 dniach 65%,po 8-11dniach 50%?

O d potr,,, i e d i : N i e. Za m aw i oj qcy p o dl' rzy m uj e za p i s;y S lWZ,

3, Dot. Zadania nr 2
Czy Zztmawiajqcy dopuSci szew syntetyc;rny, pleciony, z glikolidu i l-lal<tydu, powleczony 50%

kopolinrerem glikolidu il-laktydu (3Ol7O)oraz5A%o stearynianem wapnia, o okresie wchlaniania do 70

dni i okresie podtrzymywania po 1-4 dniach '75/o, po 21 dniach 50%., po 28 dn\ach 115%?

Odpowiedi: Nie. Zamowiajqcy podtrzymuje zapis;y SIWZ.

4. [)ot, Zadania nr 2, poz.8

Czy Zanrawiajqcy zrezygnuje z wymogu igly odczepianej, pozostate parametry bez zmian?

Odpouriedi: Nie. Zamowiajqcy podtrzymuie zapi:;y SIWZ.

5, Dot. Zadania nr 2, poz.8

Czy Tamawiajqcy wydzieli pozycjq B do osokrnego zadania?

Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Dot, Zadania nr ll-9
Czy Zarnawiajqcy wszqdzie tam gdlzie wymaga dlugo6i nici 70 cm, dopuSci r6wnie2 dtugoSi 75 cm,

pozostale parametry bez zmian?

Odpouriedl: Nie. Zamowiajqcy podtrzymuje zopi:;y SIWZ.
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7. Dot, Zadania nr i3

Czy Zamawiajqcy dopu6ci szew syntetyczny, wchfanialny, monofilamentowy, o okresie wchlaniania
L80-21.t0 dni i podtrzymywaniu tkankowym po Lzl dniachT5%, po 2.8 dniach 65-7Ct%, po 43 dniach 55-
60%, po 57 dniach 4O%?

Odpouriedi: Nie. Zamawiajqcy podtrzymuje zopi:;y SIWZ.

8. Dcrt. Zadania nr 4, poz.1-4
Czy Zarnawiajqcy dopu3ci szew syntetyczny, wchlanialny, monofilamentowy, o okresie wchtaniania
90-12C) dni i podtrzymywaniu tkankowym po 7 clniach 7O%o, po 14 dniach 4Ct%o, po 21 dniach I5%, po

28 dniach 570?

Odpouriedi: Nie. Zamowiajqcy podtrzymuje zapi:;y SIWZ.

9" Dot. Zadania nr 4, poz.5
Czy Zannawiajqcy wydzieli pozycjq 5 do osobnego zadania?
Odpouriedi: Nie. Zamowiajqcy podtrzymuje zopi:;y SIWZ.

10" Dot. Zadania nr 5, poz. 8-10
Czy Zamawiajqcy wydzieli pozycje B-10 do osobnrego zadania?
Odpouriedi: Nie. Zomowiajqcy podtrzymuje zopi:;y SIWZ.

IL. Dot. Zadania nr 13

Czy Zarnawiajqcy dopuSci szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu, pozostale parametry bez
zmiani)
Odpouriedi: Nie. Zamawiajqcy podtrzymuje zapi:;y SIWZ.

12" Czy Zamawiajacy w pakiecie 4 poz. 1-4 dopu5ci szew o okresie wchlaniania 90-120 dni z

zacholva n iem pozostalyr:h pa ra metr6w?
Odpouriedi: Nie. Zamowiojqcy podtrzymuje zapi:;y SIWZ.

13. Czy Zamawiajqcy w pakiecie 4 pcrzycja 2 dopuSci iglq przeciwzak,luciowq z zachowaniem
pozostalych pa ra met16w?
Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy podtrzymuje zopi:;y SIWZ.

1,4. Czy Zamawiajqcy w pakier:ie 4 pozycja 5 dopu6ci szew o okresie wchlaniania 56-70 dni z

zacholvaniem pozostalyr:h parametr6w?
Odpouriedi: Nie. Zomowiojqcy podtrzymuje zopi:;y SIWZ.

15. Czy Zamawiajqcy w pakiecie 8 pozycja 3 dopu6ci iglq o dlugorici 3l- rnm z zachowaniem
pozostalych pa ra metr6w?
Odpouriedi: Tok"

16. Czy Zamawiajalcy w pakiecie 8 pozycja 5 dopuSci szew o d'lugosci l-OOcrn oraz iglq okrqgto-
tnacq 136 mm z zachowaniem pozostafych paran'letr6w?
Odpowiedl: Nie. Zamowiojqcy podtrzymuje zopi:;y SIWZ,

17. Czy Zamawiajqcy w pakiecie 4 pozycja 2 dopu6ci igtq przeciwzakfuciowq z zachowaniem
pozost afych pa ra metr6w'l
Odpouriedl: Nie. Zamowiajqcy podtrzymuje zapi:;y SIWZ.

18. Czy Zamawiajqcy w pakiecie 4 pozycja 5 dopuSci szew o dlugo5ci 70 cm z zachowaniem
pozostalych pa ra met16wi'
Odpoutiedi: Tok.
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19. Czy Zamawiajqcy w pakiecie 8 pozycja 3 dopu6ci igtq o dlugodci 31_

pozosl,alych pa ra metr6w?
rnm z zachowaniem

Odpovtiedi: Nie. Zomowiajqcy podtrzymuje zapi:;y SIWZ.

20. Czy Zamawiajqcy w pakiecie I pozycja 5 dopu5ci szew o dlugosci LOOcrn onaz igfq okrqglo-
tnacq i36 mm z zachowaniem pozostafych paranrretr6w?
Odpowiedi: Nie. Zamowiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zarnawiajacy w pakiecie 4 paz.1 dopu6ci szew o dfugoSci 70 cm oraz iglq o dlugo$ci 31
mm z:lachowaniem pozostalych pararnetr6w ?

Odpouriedi: Tok.

21.

22. Czy Zarnawiajqcy w pakiecie 4 paz.3 dopu6ci szew o dtugoSci
mm z:rachowaniem pozostalych parametr6w ?

Odpouried2: Nie. Zamowiajqcy podtrzymuje zopi:;y SIWZ.

70 c.m oraz igfq o dlugoSci 36

23. Czy Zamawiajqcy w pakiecie 4 poz.4 dopu6ci szew o dtugoSci 70 cm oraz i51lq o dtugo6ci 31
mm z;rachowaniem pozostalych parametr6w ?

Odpouried2: Tak.

24. Czy Zamawiajqcy w pakier:ie 8 pozycja 5 dopuSci szew o cllugo5ci 100 cm z zachowaniem
pozostalych pa ra metr6w?
Odpouriedi: Nie. Zomawiajqcy podtrzymt)je zapi:;y SIWZ.

25 Dotyczy formularza cenowego - zalqcznik nr 3 ( zadanie 12, poz. 5)

Czy w zwiqzku z wycofaniem ;r produkcji opatrunk6w objqtych prierwotnym opisem
przedrniotu zam6wienia, Zamawiajqcy dopu6ci opatrunki zawierajqr:e dodatkowo w swoim sktadzie
alginian wapnia w opakowaniu a'l-0szt z odpowiednim przeliczeniern ilo6ci?
Odpouriedl: Tok"

26 Dotyczy formularza cenowego - zalqcznik nr 3 ( zadanie 12, poz. 5)

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy Zamawiajqcego o dookreSlenie, czy wycenii
ulamkr:,wq ilo6i opakowa6, czy te2 zaokrqglii w 96rq do pefneg,o opakowania?
Odpouriedi: Naleiy zaokrqglit w gcirq do pelneg<t opokowonia.

Informujemy,2e zgodnie z wymogiem art,38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zam6vviefi Publicznych (t,j. tlz. U, z 201i3 r. poz. 1-986 z poin, zm.), stanowisko Zamawiajqcego
zostab rozestane do wszystkich wykonawc<iw, kt6rym przekazano SIWZ.

Zamawiajqcy

DYRE
lJ:rmodzieln

Zaikladu Iicznego
rowotiej
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