
Pytanie 1O; Pakiet nr 9, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści trzyskładnikowy wosk kostny który
'jest sterylną mieszaniną B0o/o wosku parafinowanego i pszczelego oraz 2oo/o palmitynianu izopropylu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.'Pytanie 11: Pakiet nr 9 poz. 2 i 3: Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek
WoundclotTM oparty na technologii siatki hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji
chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany na
obfite krwawienia, który zapobiega dysocjacji w kontakcie z krwią, co wpływa na stabilność skrzepu
nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą. Zdolność do absorpcji płynów w
kontakcie z krwią wynosi 25OOo/o jego własnej wagi, Pełna bio-przyswajalność w czasie ńie dłuzszym
niż 7 dni.
odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy slwz.

- Pytanie L2= Pakiet nr 9 poz. 2 i 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany w kartonie,
. które zawiera 20 saszetek (saszetka zawiera 2 opatrunki o wym, 5 cm x 5 cm) z przeliczeniem
zamawianej ilości?
odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 13: Dot. pakietu nr 69 poz. 2 i 3: Czy Zamawiący wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 i 3
z pakietu 9 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?
odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy slwz,
PYtanie 14: Pakiet B poz. I: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na mieszaninę wosków pszczelich -"B0o/o oraz palmitynianu izopropylowego - 2Oo/o?
Odpowiedźl Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.'PYtanie 15: Pakiet 9 poz. t: Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie Boo/o mieszanina
wosku pszczelego i 2oo/o palmitynian izopropylowy lub 7Oolo wosk pszczeli i 3Oo/o wazelina?
odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy slwz,
Pytanie 16l Pakiet nr 10, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści chłonna gąbkę zelatynową w
rozmiarze B0 x 50x1 mm?
Od powied źz T ak, Za mawiający dopuszcza, n ie wyma ga.
PYtanie L7: Pakiet nr 10, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści chłonna gąbkę zelatynową w
rozmiarze B0 x 50x10 mm?
Od powied ź= Tak, Za mawiający dopuszcza, n ie wymaga.
PYtanie 18: Pakiet 5 poz, I: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gazę hemostatyczną pakowaną a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem iloŚĆ? Prosimy Zamawiającego sprecyzowanie czy ilości
zamawianych produktów zaokrągliĆ do dwóch po przecinku, czy do pełnych opakowań.
odpowiedźl Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie 19: Pakiet 5 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gazę hemostatyczną pakowaną a'10
szt. z odpowiednim przeliczeniem ilośĆ? Prosimy Zamawiającego sprecyzowanie czy ilości
.zamawianych produktów zaokrągliĆ do dwóch po przecinkut czy do pełnych opakowań.
odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 2O: Pakiet 5 poz. 7-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gazę o działaniu bakteriobójczym
potwierdzonym oświadczeniem producenta?
odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 2I: Pakiet 5 poz. 3-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk o działaniu
bakteriobójczym potwierdzonym oŚwiadczeniem producenta i laboratoryjnymi wynikami badań?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 22: Pakiet 5 poz, 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materiał hemostatyczny pakowaną
a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilość? Prosimy Zamawiającego sprecyzowanie czy ilości
zamawianych produktów zaokrągliĆ do dwóch po przecinku, czy do pełnych opakowań.
odpowiedź; Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 23: Pakiet 5 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materiał hemostatyczny o ph 5,5-6
odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 24: Pakiet 5 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk o okresie wchłaniania 5-
B dni, ph 3-4 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, VRE, pRSp, MASA?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 25: Pakiet 5 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk pakowaną a'5 szt. z
cdpowiednim przeliczeniem iloŚĆ? Prosimy Zamawiającego sprecyzowanie czy ilości zamawianych
produktów zaokrąglić do dwóch po przecinkut czy do pełnych opakowań.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytan!e 26; Pakiet 2: Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści klej dwuskładnikowy, albuminowy z
utwardzaczem, aldehyd glutorowy w aplikatorze strzykawkowym z końcówką mieszającą, wskazany
przY rozwarstwianiu aorty, zaopatrywaniu uszkodzeń serca i naczyn krwionośnych o pojemności
2,n5ml?
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 27: Pakiet 5, Poz. L,2,3: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie potwierdzenia działania
bakteriobójczego na MRSA, MRSE, VRE, PRSP w instrukcji uzytkowania,
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 28: Pakiet 5, Poz.3: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie materiału hemostatycznego w' rozmiarze 7,6 x 10,2 cm, Tak mała rÓżnica nie wpływa na wchłanialność, jakość oraz na stosowanie
materiału hemostatyczne9o.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYtanie 29: Pakiet 5, Poz, 4: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie hemostazy 3-4 min.
,Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3O: Pakiet 5, Poz. 4: Zwracamy się z prośba o odstąpienie od badań klinicznych i

.'irrzedklinicznych potwierdzających hamowanie rozwoju szczepów bakterii MRSA, MRSE, VRE, pRSp,
, E.COLI, Wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w
sprzecznoŚcizzasadami wyrazonymi w art,7,29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo
Zamówień publicznych (z poźn. zm.).
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYtanie 31: Pakiet 5, Poz,4: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie potwierdzenia działania
bakteriobójczego na MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.COLI w badaniach laboratoryjnych.
OdpowledŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYtanie 32: Pakiet 5, Poz.4: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie potwierdzenia działania
bakteriobójczego na MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.COLI w instrukcji uzytkowania.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 33: Pakiet 5, Poz, 4: Zwracamy się z prośba o wydzieleniem ww. pozycji, Te materiały
hemostatyczne posiada jedna firma i tylko ona może złożyć ofertę co za tym idzie zaproponować
wszystkie materiały hemostatyczne w bardzo wysokiej cenie.
,OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYtanie 34: Pakiet B: Czy zamawiający dopuści wosk składającego się z wosku pszczelego,
parafiny stałej80o/o i palmitynianu izopropylu 20o/o?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga,
PYtanie 35: Pakiet 9, Poz. 2: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie gąbki w rozmiarze 70mm x
50mm x 10mm.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYtanie 36: Pakiet 9, Poz,3: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie gąbki w rozmiarze 70mm x
50mm x 1mm.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ,
PYtanie 37: Pakiet 9 Poz, 2, 3: Czy Zamawiający wymaga czasu upłynnienia gąbek 2-5 dni
potwierdzonego stosownym dokumentem?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 38: Pakiet IO, Poz. 1: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie gąbki w rozmiarze 70mm x
50mm x 1mm.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 39; Pakiet 10, Poz, 2; Zwracamy się z prośba o dopuszczenie gąbki w rozmiarze 70mm x
50mm x 10mm.
,OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4O: Pakiet 10, Poz. 1: Zwracamy się z proŚba o dopuszczenie gąbki w rozmiarze BOmm x
50mm x 1mm,
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 41: Pakiet 70, Poz. 2: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie gąbki w rozmiarze BOmm x
50mm x 10mm.
Odpowiedźz Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
Pytanie 42: pakiet lI, poz, !, 2:
Zwracamy się z proŚbą o dopuszczenie materiału hemostatycznego z utlenionej regenerowanej
celulozy o nazwie Meditamp Fibrisoft o następujących parametrach:

. Sterylny, wchłanialny,7- warstwowy , wełnopodobny hemostatyk,

. mozna zszywac iciąć bez ryzyka efektu strzępienia.

. z racji włóknistej struktury łatwo jest chirurgowi za pomocą kleszczy wziąć poządaną ilość
materiału aby mozliwe było osią9nięcie hemostazy w miejscu krwawienia. Chirurg moze

. n równiez opatrzyĆ miejsca krwawienia, których kształt nie jest regularny, Hemostatyk wf lj
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ządanej iloŚci łatwo daje się rozciągnąć, a jego włókna łatwo się ze sobą sklejają, Tym
samym preparat nie ulega defragmentacji w miejscu zabiegu,. Czas hemostazy 3*4 minut

. Czas wchłaniania 7-I4 dni
' charakterYzuje się działaniem bakteriobójczym in vitro przeciwko 40 typom bakterii gram

(+) i gram (-). Między innymi MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E-Coli
UzYwanY jest W chirurgii ogólnej i chirurgii przewodu pokarmowego, neurochirurgii(zwłaszcza W zabiegach na tkance mózgowej) oraz w wielu innych zabiegach
chirurg icznych.

odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy slwz.
PYtanie 43: Pakiet 7I, Poz. 1,2, Czy Zamawiający wymaga aby powyzsze parametry zostały

_ udokumentowane instru kcją uzytkowania?
odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYtanie 44: Pakiet tl, Poz, 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 5,1 x 10,2 cm. Tak
mała róznica nie wPłYwa na wchłanialnoŚĆ, jakość oraz na stosowanie materiału hemostatycznegoodpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.PYtanie 45: Pakiet Il, Poz.2: Zwracam.ly się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 5,I x 2,6 cm. Tak
mała róznica nie wPłYwa na wchłanialność, jakoścoru. ńu stosowanie materiału hemostatycznego.odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszczal podtrzymuje zapisy slwz.PYtanie 46= CzY ZamawiającY zezwoli i wymaga aby zaofórowane pozycje 2, 3 w pakiecie nr 9 były owymiarach 7x5 cm i o grubościach jak w SIWZ?
OdPowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga/ nie zezwala na zmianę wielkości w w/w pozycjach,
Podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYtanie 46z CzY Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 7, ż oraz 3 dopuści zamiast opisanego produktu,
ł"atę HemostatYczną zbudowaną z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną ireaktYwnYm gliko|em Polietylenowym. Czas aplikacji ot<. só serunJ, uzyskanie hemostazy po ok. 1minucie, W 100o/o wolna od substancji pochodzenia ludzkiego Iub Źwierzęcego - brak ryzykazakazenia wirusami, łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna po ok, jB -dniach, 

mozliwość
PrzechowYwania w. temPeraturze pokojowej. Mozliwość przycinania do dowolnego rozmiaru bezstrzęPienia. Materiał Po wYjęciu z opakowania nie zwija się. Rozmiary: 2 cm x 4 cm oraz 5 cm x 10cm.
odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

JednoczeŚnie zamawiający doprecyzowuje, ze Warunek opisany w pkt, XI.3.4) oświadczenie o
Posiadaniu badań klinicznych orazl że badania kliniczne zostaną okazane na kazde ządaniezamawiającego dotyczy tylko i wyłącznie pakietu nr 5,

Poniewaz wYjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu inie Powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiającynie PrzedłuŻa terminu składania i otwarcia oferi - termin'ten-wyznaczony na 28.o6.2oL6r, pozostaje bez zmian.
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