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TjztDZPtP N/10/16
Odpowiedzi na pytania
Zgodnie z art.38 ust. '1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 styr:znia 2004r. Prawo zamowien (tekst jednollty Dz. U 2015
poz, 2164 z po2n. zm. Zamawiajqcy - Zespol Opiek:i Zdrowotnej w Otawie udziela odpowiedzt na nastgpulqce
zapytanie, dotyczqce przetargu nieograniczonego na: Dostawq nici chirurgicznych, znak sprawy
ZOZIDZPIPN/10/,16

Pytanie nr 1 Zadanie nr 1,2
Zwracamy sig do Zamawiajqcego z prosbq w trosce o ochronq uczciwej konkurencji o podzielenie w/w zadan
na czqsci, wedtug typow (rodzajow) nici, umozliwiajqc w tr:n sposob zlo2enie konkurencyjnych ofert.
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2Zadanie Nr 1, poz.1-10,114
Zwracamy sig do Zamawialqcego z prosbq o dopuszczenie w w/w pozycjach szwy z kwasu poliglikolowego,
svntetvczne nlecione, powlekane, jednobaruvne, wchlanialne migdzy 60 - 90 dniem od zaimplantowania,
o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 50% po 2l dniach od zaimplantowania.
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 Zadanie Nr 1 , poz. 11-27
Zwracamy siq do Zamawiajqcego z prosbq o dopuszczernie w w/w pozycjach szwy z kwasu poliglikolowego,
syntetyczne, plecione, powlekane, jednobanrvne, wchlanialne migdzy 60 - 90 dniem od zaimplantowania,
o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkanko\ /ego w 50% po 21 dniach od zaimplantowania
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4Zadanie Nr 1 , poz.11-2V
Czy Zamawiajqcy w trosce o ochronq uczciwej l<onkurencji w w/w pozycjach dopu6ci szwy syntetyczne,
monofilamentowe, wchtaniajqce siq w okresie 90-120 dni, sk{adajqce siq z kopolimeru kwasu glikolowego
i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok 28 dni ( po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21
dniach ok 15%, po 28 dniach ok 5% )?
Odpowied2: Zgodnte z SIWZ.
Pytanie nr 5 Zadanie Nr 1 , poz.28-30
Zwracamy sig do Zamawralqcego z prosbq o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 6 Zadanie Nr 1 , poz.31-34
Zwracamy siq do Zamawialqcego z prosbq o wydzrelenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7 Zadanie Nr 1 , poz.35-38
Zwracamy siq do Zamawiajqcego z proSbq o <iopuszczenie w w/w pozycjach szwy z polidioksanonu,
syntetyczne, jednowtoknowe, podtrzymujqce tkankg ok. 55 -- 60% po 43 dniach od zaimplantowania,
wchlanialne '180 - 210 dni od zaimplantowania
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 8 Zadanie Nr 2, poz.24-25
Zwracamy siq do Zamawiajqcego z prosbq

o

dopusz:czenie

w w/w pozycjach igtg odwrotnie tnqcq

bez

guziczkow.
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr t Zadanie Nr 2, poz. 26-31
do Zamawiajqcego z prosbq o dopuszczenie w w/w czQ6ci nici syntetyczne, plecione,
Zwracamy
poliestrowe powlekane.
: Zgodnie z SIWZ
od

Pytanie nr 0 Zadanie Nr 2, poz. 35
Twracamy
do Zamawiajqcego z prosbq o wydzielenie w/w pozycji do osobnego paktetu producenckiego.
: Zgodnre z SIWZ.
Odpowi

Pytanie nr 1 Dotvczv pakietu 1
jqcywpakiecielwpoz4l ma na nrysli nic chirurgicznq o igle odwrotnie-tnqcej o krzywtznte
Czy Zam
sci 19 mm oraz dtuqoSci nici 70cm i grubosci 4/0?
3/8 kota, dl
Odpowie : Zamawiajqcy dopuszcza rglq odwrotrrie-tnqcq o krzywi2nie 3/U kota, dtugoSc igty '19 mm oraz
d.fugosc nic 70 cm i grubosci 4/0
Pytanie nr 2 Dotvczy pakietu 1
Czy Za
ajqcy w pakiecie 1 w poz. 42ma na mysli nic chirurgicznqo igle okrqglej o krzywiznie 112 kola,
dtugoscr 22 mm oraz dtugo6ci nici 70cm i grubo5ci 3;/0?
Odpowie :Zamawiajqcy dopuszcza iglq okrqglq o krzywi2nre/,kola dlugosc igly 22 mm oraz dtugosc nici
70 cm, gru oSc 3/0
Pytanie nr 13 Dotvczv pakietu 1
Czy Zama alEcy w pakiecie '1 w poz. 44 ma n:r mysli nic chirurgicznq <> igle o igle odwrotnie-tnqcej o
krzywi2nie /8 kota, dlugosci 30 mm oraz dtugosci ttici 90cm i gruboSci 2/0?
: Zamawiajqcy dopuszcza iglg odwrol.nie{nqcq o krzywi2nie 3/8 kola dlugosc igty 30 mm oraz
Odoowi
dtugosc ni 90 cm i orubosc 2/0

Uwaga w przypadku gdy Zamawiajqcy dopuScil zmiang wielkoSci opakowania ilo6ci nale2y
przeliczen do pelnego opakowania zgodnie zzasadq matematycznq (od 0,1-0,5 w dol, 0,5 i powy2ej w
gorg).

y informuje, ze pytania oraz odpowied;zi na nie stajq siq integralnq czgsciq specyfikacji istotnych
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