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LAS-70/2-PN/26-2018       Rybnik, dnia 19.04.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy materiałów szewnych i hemostatycznych  
(zamówienie nr LAS-70-PN/26-2018 ) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 11.04.2018 r pod nr 541654-N-2018 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 

Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1:  „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 poz.1 znaczniki chirurgiczne silikonowe (lejce 

naczyniowe silikonowe sterylne) o średnicy ∅ 2,4 mm – długość 40 cm lub 75cm, niebieskie, 
pakowane pojedynczo w sterylnych saszetkach?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – znaczników chirurgicznych długo ści 75cm , przy zachowaniu 
dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 2:  „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 poz.2 znaczniki chirurgiczne silikonowe (lejce 
naczyniowe silikonowe sterylne) o średnicy ∅ 2,4 mm – długość 40 cm lub 75cm, żółte, 
pakowane pojedynczo w sterylnych saszetkach. Z przeliczeniem szacunkowej ilości 
jednostki miary na pojedyncze saszetki czyli 672 saszetki (336 x 2)?  

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – znaczników chirurgicznych długo ści 40 cm , przy zachowaniu 
dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 3:  „Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 25 w pozycji nr 1 siatki wykonane z 100% 
polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze 70g/m2 i grubości 0,30 mm, 
wielkość porów 1 mm w rozmiarze 9x13 cm 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
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Pytanie 4:  „Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 25 w pozycji nr 2 siatki wykonane z 100% 
polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze 70g/m2 i grubości 0,30 mm, 
wielkość porów 1 mm w rozmiarze 15x15 cm.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 

Pytanie 5:  „Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 25 w pozycji nr 3 siatki wykonane z 100% 
polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze 70g/m2 i grubości 0,30 mm, 
wielkość porów 1 mm w rozmiarze 15x17 cm.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 

Pytanie 6:  „Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 25 w pozycji nr 4 siatki wykonane z 100% 
polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze 70g/m2 i grubości 0,30 mm, 
wielkość porów 1 mm.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 

Pytanie 7:  „Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 25 w pozycji nr 6 siatki kompozytowe, 
wewnątrzotrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie 
o gramaturze 70 g/m2, z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością 
bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. 
Grubość siatki 1 mm. W rozmiarze 15x20x30 cm” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 

Pytanie 8:  „Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 25 w pozycji nr 7 siatki kompozytowe, 
wewnątrzotrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie 
o gramaturze 70 g/m2, z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością 
bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. 
Grubość siatki 1 mm. W rozmiarze 20x30 cm” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 

Pytanie 9:  „Pakiet Nr 2, pozycja 1 = Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą okrągłą 
wzmocnioną o długości 48mm?” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 10:  „Pakiet Nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu 
poliglikolowego, powleczonych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu 
podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 
tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 11:  „Pakiet Nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu 
poliglikolowego, powleczonych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu 
podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 
tygodniach, czas wchłaniania 60 – 90 dni?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 12:  „Pakiet Nr 4, pozycja 2  – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 
26mm?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
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Pytanie 13:  „Pakiet Nr 4, pozycja 4  – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?” 
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 14:  „Pakiet Nr 4, pozycja 4  – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 15:  „Pakiet Nr 4, pozycja 4  – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „2/0”?” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 16:  „Pakiet Nr 4, pozycja 8-10, 12-14, 16-22 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł 

okrągłych pogrubionych?” 
Odpowied ź 16: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 

Pytanie 17:  „Pakiet Nr 7 , pozycja 1 - 4  – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych 
wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 
charakteryzujących się wysoką odpornością na odkształcenia?” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i SIWZ. 
 

Pytanie 18:  „Pakiet Nr 7  - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych wchłanialnych 
o okresie podtrzymywania tkanki od 10-14 dni, całkowity okres wchłaniania do 42 dni?” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 19:  „Pakiet nr 8, pozycja 1-8  – Czy Zamawiający dopuści aby szwy pakowane były 
w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący 
szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne 
folia – papier?” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 8 w poz. 1- 8 asortymentu 
o sposobie pakowania wskazanym w pytaniu. 
 
Pytanie 20:  „Pakiet nr 8, pozycja 9-10  – Czy Zamawiający dopuści aby szwy pakowane były 

w opakowania pojedynczo sterylne tj.  wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący 
szew, zawierające pełen opis parametrów szwu następnie opakowanie zewnętrzne folia – 
papier?” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o sposobi e pakowania 
opisanym w pytaniu. 
 

Pytanie 21:  „Pakiet nr 10, pozycja 1 - 6  – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych 
wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 
charakteryzujących się wysoką odpornością na odkształcenia?” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu –  przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 

Pytanie 22:  „Pakiet nr 10, pozycja 7 - 9  – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji 
do osobnego pakietu.” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
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Pytanie 23:  „Pakiet nr 10  – Czy Zamawiający dopuści aby szwy pakowane były w opakowania 
pojedynczo sterylne tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew zawierające 
pełen opis parametru szwu następnie opakowanie zewnętrzne folia – papier?” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o sposobi e pakowania 
opisanym w pytaniu. 
 

Pytanie 24:  „Dotyczy Treści SIWZ  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szwów chirurgicznych od jednego producenta 
(w poszczególnych pakietach)?” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i SIWZ. 
 

Pytanie 25:  „Dotyczy Treści SIWZ 
Czy Zamawiający w wymaga dostarczenia szwów chirurgicznych z napisami w języku 
polskim (na pojedynczej saszetce, jak i na opakowaniu zbiorczym)?” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący wymaga oznaczenia zgodnie z wymaganiami Ustawy o  wyrobach 
medycznych. 
 

Pytanie 26:  „Dotyczy Pakietu 2 , poz. 1  Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40 mm, pozostałe 
parametry bez zmian?” 

Odpowied ź 26: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 

Pytanie 27:  „Dotyczy Pakietu 2 , poz. 1  Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym 
ostrzem, wzmocnioną, 45 mm, pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 28:  „Dotyczy Pakietu 3  Czy Zamawiający dopuści szew o okresie podtrzymywania tkanki 
ok. 28-35 dni?” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 

Pytanie 29:  „Dotyczy Pakietu 4  Czy Zamawiający dopuści szew, z kwasu glikolowego i mlekowego, 
o okresie podtrzymywania tkanki ok. 28-35 dni, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowied ź 29: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 

Pytanie 30:  „Dotyczy Pakietu 4  Czy Zamawiający dopuści szew, z kwasu poliglikolowego powlekanych 
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni?” 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 31:  „Dotyczy Pakietu 5, 6, 8, 10  Czy Zamawiający dopuści szwy z pojedynczych sterylnych 
opakowaniach?” 

Odpowied ź 31: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o sposobi e pakowania 
opisanym w pytaniu.  
 

Pytanie 32:  „Dotyczy Pakietu 5 , poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 3/8 koła, 13 mm, 
pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 33:  „Dotyczy Pakietu 7  Czy Zamawiający dopuści szew o profilu podtrzymywania tkankowego 
po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
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Pytanie 34:  „Dotyczy Pakietu 9  Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, 
jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego 
i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 
14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 
90-120 dni?” 

Odpowied ź 34: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 35:  „Dotyczy Pakietu 10, poz. 9  Czy Zamawiający dopuści szew z igła o długości 60 mm, 
pozostałe parametry bez zmian? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w 
pozycji do osobnego pakietu producenckiego” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 

Pytanie 36:  „Dotyczy Pakietu 11  Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, wchłanialny, 
o okresie podtrzymywania tkanki po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-
60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni? 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 37:  „Dotyczy Pakietu 16  Czy Zamawiający dopuści szew, z kwasu glikolowego i mlekowego, 
o okresie podtrzymywania tkanki ok. 28-35 dni, pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowied ź 37: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 38:  „Dotyczy Pakietu 16  Czy Zamawiający dopuści szew, z kwasu poliglikolowego powlekanych 
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni?” 

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 

Pytanie 39:  „Dotyczy Pakietu 24  Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe o średnicy porów 1,7 
mm (±0,3 mm), pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowied ź 39: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 40:  „Dotyczy Pakietu 23, 24  Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w 
pakietach, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 
3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?” 

Odpowied ź 40: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i SIWZ. 
 

Pytanie 41:  „Dotyczy Pakietu 30  Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew poliamidowy 
niewchłanialny, pleciony, syntetyczny, bez powleczenia?” 

 

Odpowied ź 41: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 42:  „Dotyczy Pakietu 30  Czy Zamawiający dopuści  w w/w pakiecie szew poliestrowy 
niewchłanialny, pleciony, syntetyczny, powlekany silikonem?” 

Odpowied ź 42: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 43:  „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:  
zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania 
terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 
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ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,2 % 
wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień 
opóźnienia i za każde naruszenie, jednak nie wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto 
niedostarczonego w terminie/ wadliwego przedmiotu z amówienia. ” 

Odpowied ź 43: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 

Pytanie 44:  „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 4: 
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości 
brutto  wskazanej w § 1 ust. 1 umowy dla danego pakietu za każdy przypadek 
naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, jednak 
nie wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto wskazanej w § 1 ust. 1 umowy dla danego 
pakietu.”  

Odpowied ź 44: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 

Zapytania od nr 45 do nr 48 dotycz ą pozycji 28 Ta śmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania 
moczu  
Pytanie 45:  „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego rodzaju taśmy do leczenia wysiłkowego 

nietrzymania moczu wymaga: typu TVT czy TOT?” 
Odpowied ź 45: Zamawiaj ący wyja śnia, i ż wymaga ta śm typu TOT.  
 

Pytanie 46:  „W przypadku jeśli Zamawiający wymaga taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania 
moczu implantowanej drogą załonową, prosimy o dopuszczenie systemu TVT 
o następujących parametrach: 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy sterylny zestaw do implantacji drogą załonową 
„od dołu” w kierunku od cewki ku górze spojenia łonowego składający się z : 
Jednej prowadnicy ze stali chirurgicznej z odpinaną rączką (uchwyt wprowadzający 
(średnica igieł 2,7mm) o szlifie w kształcie stożka 
-Taśmy  polipropylenowej monofilamentowej: długość  44 cm, szerokość taśmy 1,1 cm, 
grubość 0,66mm, rozmiar porów 1182um, rozmiar włókna 0,15mm gramatura 100g/m2 
-Rękojeśc z mechanizmem zwalniającym 
Taśma wyposażona jest w dwie rurki o niebieskim zabarwieniu które poprawiają 
widoczność podczas cystoskopii.” 

Odpowied ź 46: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania zestawu opisanego pyt aniu.  
 
Pytanie 47:  „W przypadku jeśli Zamawiający wymaga taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania 

moczu implantowanej drogą przezzasłonową, prosimy o dopuszczenie systemu TOT 
o następujących parametrach: 
Czy Zamawiający dopuści taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania  moczu u kobiet 
typu TOT składającego się z : 
-Taśmy  polipropylenowej monofilamentowej: długość  44 cm, szerokość taśmy 1,1 cm, 
grubość 0,66mm, rozmiar porów 1182um, rozmiar włókna 0,15mm gramatura 100g/m2 
Zestaw z  dwoma narzędziami jednorazowymi do zakładania taśmy, kształt typu HALO.” 

Odpowied ź 47: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 48:  „Czy Zamawiający wymaga zestawów do implantacji sterylnych, w pełni jednorazowych 

pakowanych wraz z narzędziami do implantacji?” 
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Odpowied ź 48: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i SIWZ i dopuszczonych niniejszym pismem.  
 
Pytanie 49:  „Dot. Pakietu nr 28, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści taśmę posiadającą gładkie brzegi 

tzn. atraumatyczne brzegi nie wymagające osłonek plastikowych?” 
Odpowied ź 49: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 50:  „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 

zastąpione słowem „zwłoki”? 
 Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione 

przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez 
wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na 
niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 
19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za 
wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny” 

Odpowied ź 50: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 51:  „Wykonawca zwraca się z zapytaniem: dotyczy pakietu 27 - Czy Zamawiający zgodzi się na 

wydzielenie pozycji Lp.3 do osobnego pakietu co zwiększy konkurencyjność poprzez 
możliwość złożenia oferty przez większą liczbę Wykonawców lub zgodzi się na złożenie 
oferty częściowej na pojedyncze pozycje (Lp1, Lp2, Lp3) pakietu 27?” 

Odpowied ź 51: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert (przedłu żony pismem: modyfikacja 1) do dnia 24.04.2018 r.  do godziny 11.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 11.30 . 

 


