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WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość
221000 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 / 2018 Nr ogłoszenia – 532861-N-2018 z dnia 2018-03-19 r.
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. 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.
2. Czy Zamawiający dopuszcza w Grupie II w poz. 4 nitkę 100 cm w miejsce 75-90 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuszcza w Grupie II w poz. 11 nitkę polipropylenową?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Prosimy o sprostowanie w Grupie II zapisu poz. 8 stapler poz.9 ekstraktor na poz. 9 stapler poz. 10 ekstraktor.
Odpowiedź: W związku z omyłką Zamawiający modyfikuje poz. 9 stapler poz. 10 ekstraktor.
5. Dotyczy § 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 asortymentu złej jakości lub z
opóźnieniem, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania. Z
tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za rzeczy
już dostarczone Zamawiającemu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Dotyczy Grupy I Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe,
np., grupa I.a (poz. 1-7, 9-12, 14-19, 21, 31-34), grupa I.b (poz. 8, 13, 20, 22-26), grupa I.c (poz. 27-30)?
Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w
postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” i z Art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów […]”. Pozytywna odpowiedź
umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać
się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy
ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo
wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne
dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o
porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.W przypadku braku zgody na
nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu
na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Dotyczy Grupy I, poz. 1-7, 9-12, 14-19, 21, 31-34 Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do
przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i
stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od
wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90
dni? Uzasadnienie: Wnioskowany szew posiada dokładnie to samo przeznaczenie. Nić ma taki sam skład
chemiczny, czas wchłaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia
ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna
odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z
produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. W
swojej ofercie szwy powlekane glikonatem posiada tylko jeden dystrybutor działający na polskim rynku –

Aesculap Chifa Sp. z o.o. Brak zgody na dopuszczenie wnioskowanego materiału spowoduje naruszenie
zasad uczciwej konkurencji poprzez wskazanie wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza powierzyć
wykonanie zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. Dotyczy Grupy I, poz. 8,13, 20, 22-26 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?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Dotyczy Grupy I, poz. 27-30 Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną
nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której
zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach
od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach? Uzasadnienie: Wnioskowany szew
posiada dokładnie to samo przeznaczenie. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a inne
powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe
przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na
równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i
parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. W swojej ofercie szwy powlekane
glikonatem posiada tylko jeden dystrybutor działający na polskim rynku – Aesculap Chifa Sp. z o.o. Brak
zgody na dopuszczenie wnioskowanego materiału spowoduje naruszenie zasad uczciwej konkurencji poprzez
wskazanie wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza powierzyć wykonanie zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10. Dotyczy Grupy II, poz. 9-10 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu producenckiego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11. Dotyczy Grupy III, poz. 7 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu producenckiego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12. Dotyczy Grupy IV, poz. 7-8 Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji
Zamawiający wydzieli z Grupy IV pozycje 7 i 8 zawierające siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia
przepuklin w jeden osobny pakiet producencki (np. Grupa IV.a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten
asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.
Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a
przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
13. Dotyczy Grupy IV, poz. 7-8 Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie
uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość
2
siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm, gramatura 70 g/m ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
14. Dotyczy Grupy IV, poz. 7-8 Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby
każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do
dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
15. Czy Zamawiający dopuści w Grupie IX, poz. nr 1: 5 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego
nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, z plastikową dwuczęściową
osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości 1870 µm,
2
gramaturze 48 g/m , wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w
technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),
kolor biały ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
16. Czy Zamawiający dopuści w Grupie IX, poz. nr 2: 5 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego
nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, z plastikową dwuczęściową
osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości 1870 µm,
2
gramaturze 48 g/m , wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w
technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),
bez części absorbowanej, kolor biały ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
17. Dotyczy Grupy VIII i IX Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga próbek.
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie II poz. 4 również na nić o długości 100cm, pozostałe parametry bez
zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie II poz. 8 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez
zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie Ii poz.8 również na nić w kolorze granatowym, pozostałe parametry
bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
21. 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 podtrzymuje zapisy SIWZ.
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