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do wszystkich uczestników postępowania
  

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/31/2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego  na    dostawę nici chirurgicznych – powtórka dla  SPZOZ Sanok 

W związku z zapytaniami Wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  SIWZ 

Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 3, pozycja 1,2
Czy Zamawiający   dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5
cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na poziomie molekularnym, 
przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji
płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2  – dot. pakietu nr 3, pozycja 1,2
Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3  – dot. pakietu nr   2
Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  dopuszczenie  do  przetargu  szwów  monofilamentowych
poliamidowych bez powleczenia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr   2
Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  dopuszczenie  do  przetargu  szwów plecionych  poliestrowych
powlekanych silikonem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr   2
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów bez metalowego guziczka.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem
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