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Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego
Dotyczy: przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę siatek chirurgicznych, oprzyrządowania do diatermii
i generatora Liga Sure, napędów chirurgicznych, staplerów, ładunków do staplerów, taśm do leczenia
wysiłkowego nietrzymania moczu
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)
w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1, dot. Gr. 7:
Czy Zamawiający dopuści do postępowania taśmy do leczenia WNM o następujących parametrach:
Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie
międzywłóknowe o wielkości 75-2073 µm. Grubość pojedynczej nitki: 0,14 mm. Grubość siatki: 0,47 mm.
Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów
niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii
bezwęzłowej, z pamięcią kształtu wdłużną i poprzeczną. Taśma umieszczona w koszulce foliowej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza taśmy do leczenia WNM o następujących parametrach:
Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie
międzywłóknowe o wielkości 75-2073 µm. Grubość pojedynczej nitki: 0,14 mm. Grubość siatki: 0,47 mm.
Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów
niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii
bezwęzłowej, z pamięcią kształtu wdłużną i poprzeczną. Taśma umieszczona w koszulce foliowej.

Pytanie nr 2, dot. Gr. 7:
Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr 7:
•
20 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych,
polipropylenowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1
cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2,
wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii
quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?
Uzasadnienie.
Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność
postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza 20 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet,
monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45
cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramaturze
48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w
technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)

