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LAS-212/1-PN/61-2018                                                                    Rybnik, dnia 23.07.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy materiałów szewnych i hemostatycznych  
(zamówienie nr LAS-212-PN/61-2018 ) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 12.07.2018 r pod nr 588295-N-2018 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych 

odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 
 

Pytania od nr 1 do nr 5 dotycz ą pakietu nr 1  
Pytanie 1:  „Czy w pozycji nr5,8,16 Zamawiający dopuści igłe 36mm.” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
w kolumnie „Opis parametrów igły”  nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by 
nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 2:  „Czy w pozycji nr 12 i 20 Zamawiający dopuści igłę 37mm, pozostałe parametry 
bez zmian.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
w kolumnie „Opis parametrów igły”  nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by 
nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 3:  „Czy w pozycji nr 8 Zamawiający dopuści nić 70cm.” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 4:  „Czy w pozycji 15 Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą bez wzmocnienia.” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 5:  „Czy Zamawiający dopuści opakowania podwójnie sterylne – zewnętrzne 
opakowanie folia-papier.” 
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Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy pod formularzem 
cenowym nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 6:  „Zadanie nr 4, poz. 1 -5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej 
siatek częściowo wchłanialnych zbudowanych w 50% z  włókien polipropyleno-
wych(część niewchłanialna) oraz w 50 % z kopolimeru kwasu poliglikolowego 
i polikaprolaktonu PGA-PCL (część wchłanialna) o czasie wchłaniania części 
wchłanialnej 84 dni, gramatura siatki 87g/m2 po wchłonięciu 28g/m2, wielkość 
porów 2,5 mm?” 

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

Pytanie 7:  „Dotyczy pakiet 1 
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści nici 
chirurgiczne – Nić pleciona wchłaniana okres podtrzymywania tkanki 21 – 28 dni, 
całkowity okres wchłaniania szwu od 56-70 dni zbudowana z kopolimeru glikolidu 
i L-laktydu z powleczeniem glacomer 37 i stearynianem wapnia .” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
pod tabel ą zaznaczyć, że zaoferowany asortyment jest zgodny z modyfikacj ą 
Zamawiaj ącego z dnia 23.07.2018 r. oraz dokona ć opisu asortymentu tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 8:  „ Dotyczy pakiet 1 
 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści nici 

chirurgiczne – pakowane w podwójne opakowanie .Zewnętrzna opakowanie 
saszetki aluminiowe –wewnętrzne folia-papier.” 

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

Pytanie 9:  „Dotyczy pakiet 1 poz 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,19, 
 Zwracamy się prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści 

szwy chirurgiczne o długości 75 cm.” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 10 : „Dotyczy pakiet 1 
 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający 

dopuści igłę okrągłą 27 mm.” 
Odpowied ź 10: Wykonawca nie wskazał, której pozycji dotyczy pytanie. 
 

Pytanie 11 : Dotyczy pakiet 1 poz 5,7,11 
 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający 

dopuści igłę okrągłą z zakończeniem typu CC ( krótki tnący koniec).” 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
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w kolumnie „Opis parametrów igły”  nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by 
nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 12:  „Dotyczy pakiet 1 poz 9 
 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający 

dopuści  igłę okrągłą wzmocnioną 40 mm  z zakończeniem typu CC ( krótki tnący 
koniec).” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
w kolumnie „Opis parametrów igły”  nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by 
nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 13:  „Dotyczy pakiet 1 poz 8,12,16,20 
 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający 

dopuści igłę okrągłą 38 mm wzmocnioną z zakończeniem typu CC ( krótki tnący 
koniec).” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 14:  „Dotyczy pakiet 1 poz 10,14,18,22 
 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający 

dopuści igłę okrągłą wzmocnioną 50 mm na nitce 90 cm.” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
w kolumnie „Opis parametrów igły”  i „ Minimalna wymagana długo ść nitki ” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 

Pytanie 15:  „Dotyczy pakiet 1 poz 15 
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający 
dopuści igłę laparoskopową J 32 mm wzmocnioną z zakończeniem typu CC 
( krótki tnący koniec) na nitce 75 cm.” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
w kolumnie „Opis parametrów igły”  i „ Minimalna wymagana długo ść nitki ” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 

Pytanie 16: „Dotyczy pakiet 1 poz 23-28 
 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający 

dopuści podwiązkę o długości 150 cm .” 
Odpowied ź 16: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
w kolumnie „Minimalna wymagana długo ść nitki”  nanie ść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 17: „Dotyczy Pakietu 1  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szwów chirurgicznych od jednego 
producenta?” 

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

Pytanie 18:  „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 18: Zamawiaj ący wymaga oznaczenia zgodnie z wymaganiami Ustawy 
o wyrobach medycznych. 
 

Pytanie 19:  „Dotyczy Pakietu 1  
Czy Zamawiający dopuści szew, z kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie 
podtrzymywania tkanki ok. 28-35 dni, pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 20:  „Dotyczy Pakietu 1  
Czy Zamawiający dopuści szew, z kwasu poliglikolowego powlekanych 
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni?” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
pod tabel ą zaznaczyć, że zaoferowany asortyment jest zgodny z modyfikacj ą 
Zamawiaj ącego z dnia 23.07.2018 r. oraz dokona ć opisu asortymentu tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 21:  „Dotyczy Pakietu 1  
Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, 
wykonaną z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, 
powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, 
o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 
dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
pod tabel ą zaznaczyć, że zaoferowany asortyment jest zgodny z modyfikacj ą 
Zamawiaj ącego z dnia 23.07.2018 r. oraz dokona ć opisu asortymentu tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 22: „ Dotyczy Pakietu 4  
Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe o średnicy porów 1,7 mm (±0,3 
mm), pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 23:  „Dotyczy Pakietu 4  
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 23: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w formularzu cenowym i SIWZ. 
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Zapytania od nr 24 do nr 26 dotycz ą pakietu 5 – siatki przepuklinowe ró żne 
Pytanie 24:  „Czy Zamawiający w pozycji 1, 2, 3 i 4 dopuści siatki wykonane z 100% 

polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze maksimum 70g/m2 
i grubości 0,40 mm. Siatka na całej powierzchni zawiera laserowo wykonane 
makroperforacje (wielkość porów 1 mm) umożliwiające swobodny przepływ 
płynów ustrojowych przez siatkę. Wytrzymałość na rozerwanie min. 95N. 
Poz. 1 rozmiar 9 x 13 cm; 
Poz. 2 rozmiar 15 x 15 cm; 
Poz. 3 rozmiar 15 x 17 cm; 
Poz. 4 rozmiar bez zmian.” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  oraz „Rozmiar”  nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 25: „Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 dopuści 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. 
Poz. 6 rozmiar 15 x 20 x 30 cm; 
Poz. 7 rozmiar 20 x 30 cm.” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 26: „Czy Zamawiający w pozycji 8 i 9 dopuści niewchłanialne, makroporowate, 
polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane  
w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. 
Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię  
i laparoskopowym. Gramatura implantu 39 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość 
implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; 
bezbarwna  
i niebieska nić o grubości 120 µm = 0,12mm. 

Odpowied ź 26: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 27: „Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści nić z kwasu poliglikolowego pozostałe 
parametry bez zmian.” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
pod tabel ą zaznaczyć, że zaoferowany asortyment jest zgodny z modyfikacj ą 
Zamawiaj ącego z dnia 23.07.2018 r. oraz dokona ć opisu asortymentu tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Zapytania od nr 28 do nr 33 dotycz ą pakietu nr 4  
Pytanie 28: „pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 

26mm?” 
Odpowied ź 28: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie 29:  „pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?” 
Odpowied ź 29: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 30: „pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?” 
Odpowied ź 30: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 31: „pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości >>2/0<<?” 
Odpowied ź 31: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 32: „pozycja 8-10, 12-14, 16-22 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł 
okrągłych pogrubionych?” 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
w wierszu „Opis parametrów igły”  nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 33: „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w podwójne 
saszetki tj. wewnętrzne opakowanie folia aluminiowa posiadające opis 
zawierający pełną identyfikację szwu następnie opakowanie foliowo – papierowe? 
W  taki sposób większość producentów pakuje swoje szwy wchłanialne.” 

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
pod tabel ą zaznaczyć, że zaoferowany asortyment jest zgodny z modyfikacj ą 
Zamawiaj ącego z dnia 23.07.2018 r. oraz dokona ć opisu asortymentu tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 34: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 
postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1,4: 

1.  Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku 
niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na 
warunkach określonych w § 2 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 więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego 
w terminie towaru. 

2.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego 
wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto dla niezrealizowanej 
części danego pakietu, określonego w § 1 ust. 1 umowy, w przypadkach, gdy: 
a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu wykonania dostawy 
przekroczy 7 dni kalendarzowych, 
b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego towaru 
w terminie 3 dni od uznania reklamacji.” 

Odpowied ź 34: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych 
zmian do wzoru umowy. 
 

Pytanie 35: „ Czy Zamawiaj ący dopu ści w Pakiecie nr 4, poz. nr 1, 2, 3, 4, 5:  



 
 

Strona 7 z 7 

Siatkę częściowo wchłanialną, składającą się w 25% z niewchłanialnego 
polipropylenowego (PP) włókna monofilamentowego oraz w 75% 
z wchłanialnego włókna monofilamentowego z polilaktydu (PLLA), czas 
absorpcji części wchłanialnej od 7 do 10 miesięcy, gramatura przed 
wchłonięciem 80g/m2, gramatura po wchłonięciu 20g/m2, grubość siatki 0,6mm, 
grubość nitki 120μm, porowatość średnia 1059μm, porowatość max. 2030μm, 
w rozmiarach: 
Poz. nr 1 – zgodnie z SIWZ, 
Poz. nr 2 – zgodnie z SIWZ, 
Poz. nr 3 – zgodnie z SIWZ, 
Poz. nr 4 – 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 15 x 30cm), 
Poz. nr 5 – zgodnie z SIWZ? 

 

Uzasadnienie: 
Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, 
podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór 
rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 36:  „Pakiet 4 pozycja 1-5 Siatka przepuklinowa cz ęśćiowo wchłanialna  
Czy Zamawiający pod pojęciem siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, 
sterylna, wykonana z niewchłanialnego monofilamentu polipropylenowego oraz 
monofilamentu wchłanialnego poliglekapronowego, o średnicy porów 3-4 mm 
rozumie i wymaga częściowo wchłanialną, sterylną, makroporowatą siatkę 
w postaci monofilamentowego kompozytu włókien polipropylenu i włókien 
poliglekapronu 25; gramatura 28g/m²; średnica porów 3-4mm; wchłanialny 
element poliglekapron-25 (84 dni), cienkie filamenty  – poniżej 1mm; niski 
odsetek kurczenia siatki  po implantacji – ok. 1,9% ?” 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanie ść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż 
termin składania ofert wyznaczony do dnia 26.07.201 8 r. do godziny 10.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 


