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Katowice, dnia 28.12.2017r. 
 

                                           
WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII   

SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII  IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
  
                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych..                

 Nr sprawy:  ZP -17-144BN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z późniejszymi 

zmianami), udzielam następującej odpowiedzi: 

 
Pytanie 1  Pakiet nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 możliwości wymiany czystych nieużytych resztek protez 
(co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczną długość oryginalnej na nową protezę, zamiast wymogu 
możliwości resterylizacji protez, potwierdzonej standardami w instrukcji użycia. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2 Pakiet nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji a) protez o średnicy od 5 do 8mm. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 3 Pakiet nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji d) zbrojenia zewnętrznego. 
Odp.:  Zamawiający  nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 4 Pakiet nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 możliwości wymiany czystych nieużytych resztek protez 
(co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczną długość oryginalnej na nową protezę, zamiast wymogu 
możliwości resterylizacji protez, potwierdzonej standardami w instrukcji użycia. 
Odp.:  Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 5 Pakiet nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dzianych poliestrowych, 
powlekanych żelatyną z dodatkowym powleczeniem każdego włókna protezy monomerem PTFE, z 
możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z heparyną. 
Odp.:  Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 6 Pakiet nr 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 w miejsce pierwotnych parametrów protez dzianych, 
dwustronnie welurowanych (z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym), uszczelnianych 
żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, o grubości ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1ml/cm2/min. 
Odp.:  Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 7 Pakiet nr 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji a) długości 15cm, jako długości minimalnej  
Odp.:  Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 8 Pakiet nr 1 
Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1a Zamawiający dopuści protezy o śr. od 5 do 8 mm (pozostałe parametry bez zmian) 
? 
Odp.:  Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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Pytanie 9 Pakiet nr 1 
Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1b Zamawiający dopuści protezy o dł. zbrojenia 60cm dla śr. 6mm i 70cm dla śr. 8mm 
(pozostałe parametry bez zmian) ? 
Odp.:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie 10 Pakiet nr 1 
Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1c Zamawiający dopuści protezy o dł. 45cm (pozostałe parametry bez zmian) ? 
Odp.:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie 11 Pakiet nr 1 
Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1e Zamawiający dopuści protezy o dł. 45 cm  i dł. zbrojenia 10cm (pozostałe 
parametry bez zmian) ? 
Odp.:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie 12 Pakiet nr 2 
Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1a Zamawiający dopuści protezy o dł. 40 cm, bez możliwości resterylizacji /z uwagi       
na utratę właściwości heparyny/  (pozostałe parametry bez zmian) ? 
Odp.:  Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
 
 
 

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

mgr Ewa Mołek  
 
 

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                                             Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                           mgr Ewa Mołek 
 

 
 
 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


