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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 / 2019   Nr ogłoszenia – 525648-N-2019 z dnia 2019-03-15 r. 

 
 

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

1. Pakiet 7 poz. 1 - klipsy naczyniowe Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 7 poz. 1 klipsy polimerowe II generacji 
z zamkiem , niewchłanialne, aby na całej wewnętrznej długości ramion klipsa posiadały ułożone naprzemiennie 
zęby o kształcie stożka pochyłego, zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia i 
zamykanej struktury tkankowej, o kącie podcięcia 45 stopni. Zęby poprawiają stabilność zacisku i klips nie zsuwa 
się z naczynia. Klasa wyrobu medycznego zgodnie z Deklaracją Zgodności II b. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
2. Pakiet 7 poz. 1 - klipsy polimerowe Czy Zamawiający wymaga, aby klipsy posiadały w opakowaniu oryginalne, 

samoprzylepne naklejki (metryczki) Producenta, do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w 
dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii i 
innych wymaganych informacji potrzebnych do identyfikacji produktu.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
3. Dotyczy zapisów 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. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp 
zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie 
wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej 
złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, 
niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak 
podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w 
tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” 

Odpowiedź: 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. 
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