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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 209000 euro na 
dostawę materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe 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 / 2017   Nr ogłoszenia – 44858 - 2017 z dnia  16.03.2017r              
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

1. Dotyczy dodatku nr 4.2 do SIWZ Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi 
stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 

Odpowiedź:  Zamawiający uzna wymóg za spełniony.  
2. Dot. § 2 ust. 5 wzoru umowy  Wnosimy o modyfikację ww zapisu przez dodanie do niego zapisu [......]różnicą 

kosztów zakupu i transportu obciążyć Wykonawcę, z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z 
aktualnymi cenami rynkowymi.” 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Dot. § 9 ust.2 wzoru umowy  W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z prośbą o dopisanie do 

ww ust następującej treści: „Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej 
chwili w przypadku dwukrotnego kolejnego dostarczenia towaru złej jakości lub z opóźnieniem, po wcześniejszym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania. Z tego tytułu nie będą przysługiwały 
żadne (…). 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Dot. Grupy I, poz. 1-7, 9-12, 14-19, 21, 31-34 - Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, powlekany 

polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, pleciony, syntetyczny (100% kwas poliglikolowy), o czasie całkowitej 
absorpcji 60-90 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 
25%?  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. Dot. Grupy I, poz. 27-30 - Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, powlekany polikaprolaktonem i 

stearynianem wapnia, pleciony, syntetyczny (100% kwas poliglikolowy), o czasie całkowitej absorpcji 42 dni i 
profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%?  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Dot. Grupy II, poz. 8 -11 Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8-10 do osobnej grupy? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli. 
7. Dot. Grupy III, poz. 7 Czy Zamawiający wydzieli pozycje 7 do osobnej grupy? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli. 
8. Dot. Grupy IV, poz. 7, 8 Czy Zamawiający wydzieli pozycje 7,8  do osobnej grupy? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli. 
9. Dot. Grupy IV, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową o ciężarze 70g/m2 i rozmiarze porów 1,2-

1,4mm?  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
10. Dot. Grupy IV, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową o ciężarze 70g/m2 i rozmiarze porów 1,2-

1,4mm i rozmiarze 30x30?  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
11. W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz polityką compliance koncern BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. 
dane dotyczące osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Odpowiedź: Kierownik zamawiającego – Jerzy Kułakowski, osoby wykonujące czynności w postępowaniu: 
– Andrzej Dowgiert, Bożena Gromulska, nadzór formalno-prwany Andrzej Krzywosz. 
12. GRUPA II, poz. 1-8 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej 

firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie Grupy nr II. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli. 
13. GRUPA II, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 100cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
14. GRUPA II, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? 
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Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
15. GRUPA II, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w kolorze granatowym? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
16. GRUPA IX, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą podwójną o dł. 10mm? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
17. Czy Zamawiający dopuszcza w Grupie I w poz. 27- 30 szew wchłanialny pleciony, z poliglaktyny, powlekany 

poligliktyną i stearynianem wapnia, czas całkowitej absorbcji ok.42 dni, czas podtrzymywania tkankowego 5 
dni-50%, 10-14 dni - 0%? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
18. Czy Zamawiający dopuszcza w Grupie II w poz. 4 nitkę 100 cm w miejsce 75-90 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
19. Czy Zamawiający dopuszcza w Grupie II w poz. 11 nitkę polipropylenową? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

20. Prosimy o sprostowanie w Grupie II zapisu poz. 8 stapler poz.9 ekstraktor na poz. 9 stapler poz. 10 
ekstraktor. 

Odpowiedź:  Zamawiający sprostowuje: poz. 9 stapler poz. 10 ekstraktor. 

21. Ze względu na to, że w Grupie VI w poz. 3   1 opakowanie handlowe wosku kostnego wynosi 24 saszetki 
prosimy o zwiększenie wymaganej ilości z 12 sasz. na 24 sasz. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie II poz. 4 również na nić o długości 100cm, pozostałe parametry bez 
zmian? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 
23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie II poz. 8 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez 

zmian? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie Ii poz.8 również na nić w kolorze granatowym, pozostałe parametry bez 

zmian?  
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 
25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie II na wyłącznie pozycji od 1 do 8 i utworzenie z nich odrębnego pakietu? 

UZASADNIENIE: Wyrażenie zgody na wyłączeni powyższych pozycji pozwoli na złożenie ważnej oferty większej 
liczbie Oferentów, w tym także dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych. Ponadto Zamawiający 
może uzyskać dobrą cenę na materiał szewny o dobrej jakości. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyłączy. 
26. Grupa nr 1, poz. 1-7, 9-12, 14-19, 21, 31-34 Proszę o dopuszczenie nici plecionych, wykonanych  z kwasu 

poliglikolowego,  z powleczeniem z polikaprolaktonu (glycolide-co-lactide 30/70) i stearynianu wapnia, całkowita 
absorbcja pomiędzy 80 – 90 dni, z wchłanialnością 75% w 14 dni, 50% w 21 dni, 25% w 28 dniu. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
27. Czy Zamawiający w Grupie III w poz. 4 dopuści szew o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
28. Czy Zamawiający w Grupie IV w poz. 9 dopuści siatkę o gramaturze 78g/m2 (zamiast 88g/m2) pozostałe 

parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 
 
Sporządził:  
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                          Jerzy Kułakowski 


