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Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 10.11.2016r

DZP/30PN/2016

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę szwów chirurgicznych i klipsów, protez i łat
naczyniowych, siatek przepuklinowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.”
o sygn. DZP/30PN/2016
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1
Dotyczy Pakietu nr 2
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji
dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,36 mm,
wielkość oczek 1,5 – 1,7 mm, gramatura 55 g/m2 ?
Ad. 1
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 2
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 13
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji
dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 8x15cm.
Ad. 2
Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 8x15cm,
pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Pyt. 3
Dotyczy Pakietu nr 2
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza
siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji
(co usprawnia jej prowadzenie)?
Ad. 3
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pyt. 4
Dotyczy Pakietu nr 3
Czy Zamawiający dopuści w w/w Pakiecie nici poliestrowe, niewchłanialne, sterylne wykonane z
politeraftalatu, plecione powlekane silikonem, bez adnotacji w dokumentach o pokryciu silikonem
każdego włókna i całości powierzchni nici?
Ad. 4
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 5
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Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 19
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nici pakowane po 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem
opakowań, zaokrąglając je do pełnego opakowania w górę, w tym przypadku do 15?
Ad. 5
Zamawiający dopuści w w/w pozycji nici pakowane po 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem
opakowań, zaokrąglając je do pełnego opakowania w górę, w tym przypadku do 15
Pyt. 6
Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 22, 24, 25, 29
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igieł okrągłych bez
podłużnego rowkowania. W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do
osobnego pakietu producenckiego.
Ad. 6
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 7
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 30 – 38
Czy Zamawiający dopuści nici monofilamentowe wykonane z plidioksanonu o okresie wchłaniania
180-210 dni, bez powłoki antybakteryjnej?
Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego jako oferta
równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Brak powłoki antybakteryjnej nie zmienia
Zamawiającemu przeznaczenia nici a jedynie daje możliwość korzystania z produktu o
porównywalnej jakości, zakupionego jednak w niższej cenie.
Ad. 7
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 8
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 39
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.
Ad. 8
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 9
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 40 – 41
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szwy jedwabne pokryte silikonem?
Ad. 9
Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szwy jedwabne pokryte silikonem, pozostałe parametry
zgodne z SIWZ
Pyt. 10
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 42 – 44
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.
Ad. 10
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 11
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 45 – 48
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne
składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego
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około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i
całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?
Ad. 11
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 12
Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 54
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 48 mm.
Ad. 12
Zamawiający, dopuści w w/w pozycji igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Pyt. 13
Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 56
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 30 mm.
Ad. 13
Zamawiający, dopuści w w/w pozycji igłę o długości 30 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Pyt. 14
Dotyczy Pakietu nr 9
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne
wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około
70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania
180-210 dni?
Ad. 14
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
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