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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 130000 
euro na dostawę materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe, taśmy do operacyjnego leczenia 
nietrzymania moczu TOT, zszywki do łąkotki  itp.  wg asortymentu i  ilości  wyszczególnionych w dodatku nr 2 do 
niniejszej SIWZ.

       Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2012   Nr ogłoszenia – 54505  z dnia 08.03.2011r             

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

1. Dot.  Grupy I,  poz.  1-23,  27-28   -  Czy Zamawiający dopuści  szew wchłanialny,  syntetyczny,  100% kwas 
poliglikolowy, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas całkowitej absorpcji 60-90 dni, profil 
podtrzymywania  tkankowego  po  14  dniach  ok.  80%,  po  21  dniach  ok.  50%,  po  28  dniach  ok.  20%? 
Uzasadnienie: przy takim układzie Grupy I tylko jeden wykonawca będzie mógł złożyć ofertę na powyższą 
Grupę. Zaoferowany przez nas szew spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego jako oferta równoważna o 
właściwościach nie gorszych lub lepszych. Zamawiający udzielając odpowiedzi pozytywnej nie ogranicza 
uczciwej konkurencji i umożliwia zapoznanie się z asortymentem o porównywalnej jakości i konkurencyjnej  
cenie. Zaproponowane powleczenie zapewnia ten sam efekt i nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia 
szwu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Dot. Grupy I, poz. 20 -   Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 45 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Dot.  Grupy  I,  poz.  24-26   -  Czy  Zamawiający  dopuści  szew  wchłanialny,  syntetyczny,  100%  kwas 

poliglikolowy,  powlekany polikaprolaktonem i  stearynianem wapnia,  czas całkowitej  absorpcji  ok.  42 dni,  
profil  podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok. 65%, po 8-11 dniach ok. 50%, czas podtrzymywania 
tkankowego ok. 14 dni? Uzasadnienie: zaoferowany szew spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego jako 
oferta  równoważna  o  właściwościach  nie  gorszych  lub  lepszych.  Zamawiający  udzielając  odpowiedzi 
pozytywnej nie ogranicza uczciwej konkurencji i umożliwia zapoznanie się z asortymentem o porównywalnej 
jakości  i  konkurencyjnej  cenie.  Zaproponowane  powleczenie  zapewnia  ten  sam  efekt  i  nie  zmienia 
Zamawiającemu  przeznaczenia  szwu.  W  przypadku  odpowiedzi  negatywnej  zwracam  się  z  prośbą  o 
wydzielenie w/w pozycji do osobnej grupy. 

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

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
5. Dot. Grupy III, poz. 6   - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnej grupy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
6. Dot. Grupy VII, poz. 1   – Cyzy zamwiajacy wyłączy z grupy VII poz.1 i utorzy z niej oddzielny pakiet? Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy sterylne, syntetyczne do zastosowania chirurgicznego 
zkładane metodą  TOT do  operacyjnego leczenia  wysiłkowego nietrzymania  moczu.  Taśmy wykonane z 
polipropylenu, monofilament, niewchlanialny, pleciony, dł. tasmy min. 45cm, szer. tasmy 1cm?

Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
7. Dot. Grupy XI, poz. 1   – Czy zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferownie w grupie XII w poz. 1 protez do 

korekcji cystocele wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 
korpusu – trapez wysokość 90mm, podstawa 60 i 90mm i czterema ramionami o długosci 180 i 195mm,  
grubość siatki 0,34mm, gramatura 45g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
8. Dot. Grupy XI, poz. 2   –  Czy zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferownie w grupie XII w poz. 2 protez do 

korekcji cystocele wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 
63 x 103mm i dwoma ramionami o długości 175mm, grubość siatki 0,34mm, gramatura 45g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
9. Czy Zamawiający dopuści  w Grupie  VII,  poz.  1  -  10 szt.  jednorazowych taśm do operacyjnego 

leczenia  wysiłkowego  nietrzymania  moczu,  materiał:  polipropylen,  monofilament,  niewchłanialnych, 
jednorodnych,  elastycznych,  z  plastikową  osłonką  na  taśmie,  długość  45  cm,  szerokość  1,1  cm, 
grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 
µm, gramatura 48 g/m2, nie barwionych na kolor niebieski ?

Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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10. Czy Zamawiający dopuści w Grupie VII, poz. 2 - 10 szt. taśm do operacyjnego leczenia nietrzymania 
moczu u kobiet, materiał: polipropylen, monofilament, elastyczna, z plastikową osłonką na taśmie, z 
częścią rozpuszczalną w środku taśmy polidioxanową (co zmniejsza ryzyko powikłań), o parametrach: 
długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość taśmy 0,54 cm, porowatość 1165 µm, gramatura 116 g/m²,  
nie barwiona na kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
11. Czy  Zamawiający  dopuści  w  Grupie  nr  IX,  poz.  Nr  1:  Zestaw  siatek  do  metody  Rutkova, 

niewchłanialnych,  monofilamentowych,  polipropylenowych,  składający  się  z  siatki  zewnętrznej 
półsztywnej ukształtowanej anatomicznie z otworem na powrózek w rozmiarze 4,5 x 10 cm, o grubości 
siatki 0,53 mm, gramaturze 177 g/m2 oraz korka małego o średnicy podstawy 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
12. Czy  Zamawiający  dopuści  w  Grupie  nr  IX,  poz.  Nr  2:  Zestaw  siatek  do  metody  Rutkova, 

niewchłanialnych,  monofilamentowych,  polipropylenowych,  składający  się  z  siatki  zewnętrznej 
półsztywnej ukształtowanej anatomicznie z otworem na powrózek w rozmiarze 4,5 x 10 cm, o grubości 
siatki 0,53 mm, gramaturze 177 g/m2 oraz korka małego o średnicy podstawy 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
13. Czy  Zamawiający  dopuści  w  Grupie  nr  IX,  poz.  3  i  4:Siatkę  przepuklinową,  polipropylenową 

monofilamentową o gramaturze 48,8 g/m2, grubości siatki 0,40 mm i porowatości średniej 1800 µm, w 
rozmiarze - dla poz. 3- zgodnym z SIWZ - dla poz. 4 – 30 x30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
14. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr IX, poz. 5: Siatkę kompozytową, miękką, niewchłanialną, 2-

warstwową,  z  możliwością  bezpośredniego  położenia  na  jelita.  Z  jednej  strony  wykonaną  z 
mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE)  z drugiej  z makroporowatego polipropylenu (PP),  o 
grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, w rozmiarze 14x18 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
15. W przypadku wyrażenia zgody na poszczególne pozycje z Grupy IX prosimy o wydzielenie ich i  

utworzenie osobnej Grupy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
16. Czy Zamawiający dopuści w Grupie XI, poz. 1: 20 szt. jednorazowych protez do korekcji cystocele,  

siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi 
plastikową  osłonką,  o  właściwościach  siatki:  monofilament,  polipropylen,  grubość  siatki  0,33  mm, 
gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość 30 cm, wysokości 
8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
17. Czy Zamawiający dopuści w Grupie XI, poz. 2: 7 szt. protez do korekcji rectocele, siatka jednorodna, 

niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach 
siatki:  monofilament,  polipropylen,  grubość siatki  0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 
1000 µm, porowatość max 1870 µm, wysokość implantu 12 cm, szerokość 3,5 cm, długość 30 cm, 
brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
18. Czy Zamawiający dopuści w Grupie XI, poz. 3: 5 szt. jednorazowych taśm do operacyjnego leczenia 

wysiłkowego  nietrzymania  moczu,  materiał:  polipropylen,  monofilament,  niewchłanialnych, 
jednorodnych,  elastycznych,  z  plastikową  osłonką  na  taśmie,  długość  45  cm,  szerokość  1,1  cm, 
grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 
µm,  gramatura  48  g/m2,  brzegi  taśmy  zakończone  bezpiecznymi  pętelkami  oraz  1  szt.  igły 
wielorazowego użytku do implantacji w/w taśm ?

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
19. Czy zamawiający w pakiecie IV wymaga podtrzymywania tkankowego 80% po 2 tygodniach i 30% po 

trzech tygodniach? 
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga:    całkowity  czas  absorbcji  50-70  dni  charakterystyka  podtrzymywania   
tkankowego po 2 tygodniach 70- 80% pierwotnej siły  po 3 tygodniach 30-50% pierwotnej siły podtrzymania.

20.Czy zamawiający w pakiecie IV dopuści w pozycji 3 igłę 24 mm? 
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
                Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                               Jerzy Kułakowski
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