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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 207000 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 

 

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2014   Nr ogłoszenia – 88378 - 2014: z dnia  17.03.2014r              
 

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

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z GRUPY II  pozycji 7-8 do osobnego pakietu? Podział pakietu 
zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da 
możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Dotyczy §3 pkt.2 wzoru umowy – Wnosimy o określenie w/w pkt. wzoru umowy poprzez dodanie: ..,,20% 

umowy z części asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr.1 do niniejszej umowy, jeżeli okaże się on 
Zamawiającemu zbędny, a Wykonawca ma jedynie prawo do wynagrodzenia za już zrealizowaną część 
dostawy,, 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Dotyczy §9 ust.2 wzoru umowy – Nawiązując do projektu umowy stanowiącego element SIWZ wnosimy o 

dokonanie modyfikacji ww paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu: ,, Odstąpienie 
od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku dwukrotnego 
dostarczenia asortymentu złej jakości lub z opóźnieniem w terminie nie dłuższym jak 4 dni od chwili wystąpienia 
zdarzenia stanowiącego podstawę do skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, po wcześniejszym 
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zdarzenia”. Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej 
formie powoduje znaczące dysproporcje w ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnioskujemy 
jak na wstępie. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Grupa II, poz.7 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej 

firmie złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o większe sprecyzowanie 
jakiego rodzaju szwu oczekuje Zamawiający. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr VIII, poz. nr 1: 7 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, 
niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, 
monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m

2
, porowatość średnia 1000 µm, 

porowatość max 1870 µm, wysokość 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, 
podstawa dolna 8 cm, bez wplecionej niebieskiej nici, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Czy Zamawiający dopuści w Grupie VIII, poz. nr 2: 5 szt. protez do korekcji rectocele, siatki jednorodne, 
niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona, pokryte plastikową osłonką, monofilament, 
polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m

2
, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 

µm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, bez wplecionej niebieskiej nici, brzegi 
zakończone bezpiecznymi pętelkami ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr IX:  5 szt. systemów do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy 
mniejszej, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, 
pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m

2
, 

porowatość 84 %, wysokość 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa 
dolna 8 cm, bez wplecionej niebieskiej nici, brzegi zakończone bezpiecznymi niebieskimi pętelkami ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

8. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr X:  10 szt. systemów do operacyjnego leczenia wysiłkowego 
nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, jednorodnych, z 
plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm,  porowatości 
średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m

2
, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi 

pętelkami, oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji 
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przezzasłonowej ? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

9. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr XI, poz. nr 1: 5 szt. systemów leczenia wypadania macicy, siatki 
jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową 
osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m

2
, porowatość średnia 1000 µm, 

porowatość max 1870 µm, wysokość 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, bez dodatkowych 
otworów, bez znacznika w środkowej części, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, oraz 1 szt. igły 
wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przezzasłonowej ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

10. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr XI, poz. nr 2:  10 szt. systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów 
miednicy i jednocześnie leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele, siatki 
jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową 
osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m

2
, porowatość średnia 1000 µm, 

porowatość max 1870 µm, wysokość 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, bez dodatkowych 
otworów, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali 
chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji przezzasłonowej ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

11. Pytanie 1. Czy zamawiający w grupie 1 w pozycji 3 dopuszcza plecionka laktomer 9,1 wchłanianie 56-70? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

12. Pytanie 2. Czy zamawiający w grupie 1w pozycji 12 i19 dopuści długość 75 zamiast 70 a w pozycji 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych  
Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                          Jerzy Kułakowski 


