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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: Dostawy mat absorcyjnych na rozlane wydzieliny, siatki całkowicie wchłanialne do piersi,
obuwie operacyjne gumowe, protezy kości sklepienia czaszki, klipsy naczyniowe do zabiegów
neurochirurgicznych, zaciski tytanowe i resorbowalne do mocowania płatów kostnych czaszki –

Zp/14/PN-9/18
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dot. pakietu nr 2
Czy zamawiający zgodzi się na utworzenie w Pakiecie nr 2 dwóch osobnych Pakietów 2A oraz
Pakiet 2B, z czego Pakiet 2A - dotyczyłby rozmiaru siatki 22,5 cm - 14 ,5 cm ( lub alternatywnie
15cm-20 cm oraz 10cm-15 cm ) w ilości 20 sztuk, a Pakiet 2B – dotyczyłby rozmiaru siatki 28,5 cm –
17,5 cm w ilości 20 sztuk oraz czy Zamawiający dopuści w tym Pakiecie nr 2A siatkę alternatywną do
rekonstrukcji piersi, całkowicie i długo wchłanialną o parametrach : W 100% syntetyczna. Splatana z 2
róŜnych resorbowalnych włókien syntetycznych o róŜnych parametrach degradacji, w której szybko
resorbowalne włókno stanowi 40% wagowych matrycy siatki jest kopolimerem glikolidu, laktydu i węglanu
trimetylenu. Wolno resorbowalne włókno stanowi około 60% wagowych matrycy siatki jest kopolimerem
laktydu i węglanu trimetylenu. Siatka ulega pełnej absorpcji po około 36 miesiącach. MoŜna przycinać na
sucho przed implantacją. Wielkość porów >1mm2, w kolorze białym.
Odp. Zamawiający zmienia SIWZ w zakresie rodzaju oraz ilości pakietu nr 2.
Pytanie 2, dot. pakietu nr 2
Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek ze względu na wysoką cenę asortymentu lub o
moŜliwość zaoferowania próbek niesterylnych w Pakiecie nr 2 (w razie wezwania).
Odp. Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę na dostarczenie próbek niesterylnych .

