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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 200000 euro na 
dostawę materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe, taśmy do operacyjnego leczenia 
nietrzymania moczu TOT, wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV - 
33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki; 33141122-1 Klamry 
chirurgiczne.

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2013   Nr ogłoszenia – 47731 - 2013: z dnia  29.03.2013 r             

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy 2 poz. 1-6? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania i  umożliwi  złożenie ofert  większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości  pozyskania 
naprawdę korzystnych cen.

Odpowiedź:   Zamawiający nie wydzieli.  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 2 poz. 3 nici o długości 90 cm przy zachowaniu 
pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza    w grupie 2 poz. 3 nici o długości 90 cm.  

3. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr VII, poz. nr 1:    15 szt. taśm do operacyjnego  leczenia wysiłkowego 
nietrzymania  moczu,  materiał:  polipropylen,  monofilament,  niewchłanialnych,  elastycznych,  z  plastikową 
osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości średniej 1000 µm, 
porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m2, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, taśma nie 
barwiona, kolor biały, zakładana przez otwory zasłonowe ?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

4. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr VII, poz. nr 2:   10 szt.  taśm do  operacyjnego leczenia wysiłkowego 
nietrzymania moczu,  materiał:  polipropylen,  monofilament,  elastycznych,  z  plastikową osłonką na taśmie,  z 
częścią rozpuszczalną w środku taśmy (polidioxanową), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,54 
mm, porowatości 1165 µm , gramaturze 116 g/m2, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, taśma nie 
barwiona, kolor biały, zakładana przez otwory zasłonowe ?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

5. Czy Zamawiający dopuści w Grupie VIII, poz. nr 1  : 15 szt. zestawów do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy 
mniejszej (plastyka przednia), o długości ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

6. Czy Zamawiający dopuści w Grupie VIII, poz. nr 2  : 5 szt. zestawów do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy 
mniejszej (plastyka tylna), o długości ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, pozostałe 
parametry bez zmian ?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

7. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr IX, poz. nr 1  : 20 szt. protez do korekcji cystocele, siatka jednorodna, 
niewchłanialna,  o  anatomicznym  kształcie,  trapez  z  czterema  ramionami,  pokrytymi  plastikową  osłonką, 
monofilament,  polipropylen,  grubość  siatki  0,33  mm,  gramatura  48  g/m2  ,  porowatość  średnia  1000  µm, 
porowatość max 1870 µm, wysokość 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, brzegi zakończone 
bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici ?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

8. Czy Zamawiający  dopuści  w Grupie  IX,  poz.  nr  2  : 7 szt.  protez do  korekcji  rectocele,  siatka  jednorodna, 
niewchłanialna,  o  anatomicznym  kształcie,  dwa  ramiona,  pokryte  plastikową  osłonką,  monofilament, 
polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 
µm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm,  brzegi zakończone bezpiecznymi 
pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici ?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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9. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr IX, poz. nr 3:   5 szt. taśm do  leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u 
kobiet, materiał: polipropylen, monofilament, niewchłanialnych, elastycznych, z plastikową osłonką na taśmie, o 
długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm,  porowatości średniej 1000 
µm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m2, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, do 
zakładania taśm służą narzędzia wielorazowego użytku  ?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

10. Dot. Grupy I poz. 1-7,9-11,13-17   Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach 
szwów o podtrzymywaniu tkankowym po 21 dniach 50 %, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

11. Dot. Grupy I poz. 8,12,18-21   Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nici wykonane z kwasu glikolowego i 
mlekowego powlekane kwasem glikolowym i mlekowy oraz stearynianem wapnia, czas wchłaniania zakończony 
do 70 dni?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

12. Dot. Grupy I poz. 4-7,11-13,16,18   Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe 
parametry bez zmian ?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

13. Dot. Grupy II poz. 7-8   Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnej grupy.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

14. Dot. Grupy III poz. 5   Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnej  grupy.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

15. Dotyczy Grupy VII, poz.1 i 2 Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parame-
trach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie: System taśmowy do 
leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez  otwory zasłonowe. System całkowicie  jednorazo-
wy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe  metodą „out-in” , składający się z : a/ dwóch jednora-
zowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie  z atraumatycznym zakończe-
niem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą. b/ taśmy polipropylenowej ,  
monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać 
przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą  beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

16. Pytanie nr 2 – dotyczy Grupy VII poz.1 i 2 W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w roz-
porządzeniu dotyczącym ochrony przed  zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecz-
nych wyrobów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jed-
norazowych ?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

17. Czy Zamawiający w Grupie II w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania igłę konwencjonalnie tnącą z zachowa-
niem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

18. Czy Zamawiający w Grupie II w pozycji nr 3 dopuści do zaoferowania długość nici 90 cm z zachowaniem pozo -
stałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

19. Czy Zamawiający w Grupie II wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 7 i utworzenie osobnego pakietu na tę po-
zycję?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

20. Czy Zamawiający w Grupie III dopuści do zaoferowania poliester powlekany polibutylatem z zachowaniem po-
zostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

21. Czy Zamawiający w Grupie III w pozycji nr 3 dopuści do zaoferowania grubość nici 0 oraz igłę okrągło-tnącą z 
zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

22. Czy Zamawiający w Grupie III wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 5 i utworzenie osobnego pakietu na tę po -
zycję?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

23. Czy Zamawiający w Grupie V w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania grubość nici 2 z zachowaniem pozosta-
łych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

24. Czy Zamawiający w Grupie VI w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania długość igły 90 mm z zachowaniem po-
zostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

25. Grupa VI Czy Zamawiający w Grupie VI w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania nić plecioną wykonaną z mie -
szaniny kwasu poliglkolowego i polimlekowego (poliglaktyna 910) pokryta mieszaniną Poliglaktyny 370 i steary-



nianu wapnia (w proporcjach 1:1) z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

26. DOTYCZY GRUPY I     Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny wykonany z kwasu poliglikolowego, powleka-
ny poliglikonatem, okres wchłaniania 60-90 dni, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 60-70%, po 21 dniach 
24-42%, pozycja 8,12,18-21 szew pleciony, kopolimer 9:1, powlekany glikolidem  i Laktydem35/36 oraz steary-
nianem wapnia, wchłanianie 56-70dni?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

27. DOTYCZY GRUPY I   Cz Zamawiający w poz 8 dopuści długość nici 70cm?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

28. DOTYCZY GRUPY I   Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści długość nici 140cm?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

29. DOTYCZY GRUPY I   Czy Zamawiający w poz. 14 wymaga nici o długości 90cm?
Odpowiedź:   Zamawiający wymaga nici o długości 70 - 90cm.  

30. DOTYCZY GRUPY I   Czy Zamawiający w poz. 15 dopuści długość nici 100cm lub igłę 40mm wzmocnioną?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza szew z   igłą 40mm wzmocnioną  .  

31. DOTYCZY GRUPY I   Czy Zamawiający w poz 19,21 wymaga długości igły 70cm?
Odpowiedź:   Zamawiający wymaga nici o długości 70 - 75cm.  

32. DOTYCZY GRUPY I   Czy Zamawiający w poz. 20 wymaga igły wzmocnionej 40mm i długości nici 90cm?
Odpowiedź:   Zamawiający   wymaga długość nici 90cm  .  

33. DOTYCZY GRUPY I   Zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz. 22-23 do odrębnego pakietu producenckiego i 
utworzenie grupy IA, ofert dzięki temu umożliwi to złożenie ofert konkurencyjnych przez firmy oferujące produkty 
w tym samym standardzie jakościowym. Proponowane przez nas nici są znane i obecnie stosowane przez Za-
mawiającego.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

34. DOTYCZY GRUPY II   Czy Zamawiający w poz. 7, grupie nr 2 ma na myśli szew niewchłanialny poliamidowy, po-
nieważ niniejszy pakiet obejmuje szwy niewchłanialne, zgodnie z opisem. Proszę o doprecyzowanie parame-
trów szwu- skład chemiczny lub wyłączenie tej pozycji do oddzielnego pakietu IIA.

Odpowiedź:   Zamawiający doprecyzowuje:    szew niewchłanialny poliamidowy.  

35. DOTYCZY GRUPY II   Czy Zamawiający w poz. 8 wymaga staplerów skórnych  (zszywek) powlekanych teflonem 
wraz z narzędziem wielorazowym do zdejmowania zszywek?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

36. DOTYCZY GRUPY III    Zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz. 5 do odrębnego pakietu i utworzenie grupy 
IIIA, dzięki temu umożliwi to złożenie ofert konkurencyjnych przez firmy oferujące produkty w tym samym stan-
dardzie jakościowym.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

37. DOTYCZY GRUPY V:   Czy Zamawiający w poz 2 dopuści igłę 40mm wzmocnioną?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

38. DOTYCZY GRUPY XI:   Zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz. 1-2 do odrębnego pakietu i utworzenie grupy 
XIA, dzięki temu umożliwi to złożenie ofert konkurencyjnych przez firmy oferujące produkty w tym samym stan-
dardzie jakościowym.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

39. GRUPA I, poz. 1 – 7, 9-11, 13-17  Czy Zamawiający w ww pozycjach wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów 
wchłanialnych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia , plecionych, syntetycznych (100% kwas 
poliglikolowy);  czas całkowitej  absorpcji  60-90 dni,  charakterystyka podtrzymywania tkankowego 14 dni  ok.  
70%, 21 dni ok. 50%?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

40. GRUPA I, poz. 8  Czy Zamawiający w ww pozycjach wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wchłanialnych, po-
wlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia , plecionych, syntetycznych (100% kwas poliglikolowy);  
czas całkowitej absorpcji 60-90 dni, charakterystyka podtrzymywania tkankowego 14 dni ok. 70%, 21 dni ok. 
50%?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

41. GRUPA I, poz. 1, 3-7, 11-13, 16, 18  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza   szwy o dł. 75cm   w poz.   7, 11-13, 16, 18   .  

42. GRUPA I, poz. 8, 12, 18-21 Czy Zamawiający w ww pozycjach wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykona-
nych z kwasu poliglikolowego i mlekowego?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

43. GRUPA I, poz19-21 Czy Zamawiający miał na myśli igły okrągłe? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy 
o wyrażenie zgody na zaoferowanie igieł okrągłych.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  



44. GRUPA I, poz. 5-8, 11-17, 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

45. GRUPA I, poz. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły przyostrzonej?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

46. GRUPA I, poz 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 26mm? 
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

47. GRUPA I, poz. 22-23 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej 
firmie złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

48. GRUPA II, poz. 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

49. GRUPA II, poz. 7 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej fir-
mie złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

50. GRUPA II, poz. 8 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej fir-
mie złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

51. GRUPA III, poz. 4-5 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej  
firmie złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

52. GRUPA V, poz.1-3 Czy Zamawiający miał na myśli igły okrągłe? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 
wyrażenie zgody na zaoferowanie igieł okrągłych.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

53. GRUPA V, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

54. GRUPA X, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z 2 igłami?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

55. GRUPA X, poz. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 60cm?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

56. GRUPA X, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

57. GRUPA XII, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 60cm?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie II poz. 2 , również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez 
zmian.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

59. Czy zamawiający wyłączy/wydzieli z Grupy II pozycję 7 i 8.
Odpowiedź:   Zamawiający nie wydzieli.  

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert    

Zatwierdził:
                 Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                                                                                                           Jerzy Kułakowski
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