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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 207000 euro na 
dostawę materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe, taśmy do operacyjnego leczenia 
nietrzymania moczu TOT, 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 / 2014   Nr ogłoszenia – 88378 - 2014: z dnia  17.03.2014r              
 

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

1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z grupy I poz. 23 – 27 do osobnego pakietu. Wymagane przez 
Zamawiającego w tych pozycjach nici (szczególnie szwy z poz. 26 oraz 27) są produktami specjalistycznymi, 
znajdującymi się w ofercie wybranych producentów. Pozostawienie w/w materiałów w grupie I, uniemożliwia 
pozostałym producentom/dystrybutorom złożenie ważnej oferty. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Czy Zamawiający w grupie I poz. 21 dopuści nić 75cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
3. Czy Zamawiający w grupie I poz. 22 dopuści nić 90cm zamiast 75cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
4. Czy Zamawiający w grupie I dopuści nić 75cm wszędzie tam gdzie wymagana jest nic 70cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający w grupie I dopuści: 

 Poz. 1 igłę 17mm zamiast 18-20mm 

 Poz. 5 igłę 27mm zamiast 29-31mm 

 Poz. 8 igłę 65mm lub 80mm zamiast 75-77mm 

 Poz.17 igłę 50mm zamiast 47-49mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w grupie I szwu wchłanianego, wykonanego z kwasu poliglikolowego, 
powlekanego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. O okresie wchłaniania 60-90 dni i podtrzymywaniu 
tkankowym po 14 dniach ok. 65%, ok. 50% po 21 dniach. Jedyna różnica między wymaganym w 
wnioskowanym materiałem, istnieje w wartościach siły podtrzymywania tkankowego, przy czym należy 
zauważyć, iż wnioskowany szew zachowuje lepszym parametr siły podtrzymywania tkankowego po 21 dniach 
niż wymaga Zamawiający. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7. Czy Zamawiający w grupie I poz. 1-22 dopuści szew wchłanialny, wykonany z kwasu glikolowego i mlekowego 
(laktometr 9:1) wchłaniający się 56-70 dni od implantacji? Pragniemy zauważyć, iż ten sam materiał wymagany 
jest przez Zamawiającego w grupie I poz. 8,12,18-21. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   
8. Czy zamawiający w grupie nr VII dopuści  jednorazowy zestaw do leczenia wysiłkowego  nietrzymania  moczu  

współistniejącego z cystocele. Materiał polipropylen monofilamentowy z częścią  nie rozpuszczalną .  Grubości 
0,5 mm,   szerokość taśmy 12,5mm, gramaturze 70g/m2, porowatość 85%.  Bez plastikowej osłonki. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
9. Czy zamawiający w grupie nr X dopuści system 2 jednorazowych igieł o średnicy  3mm, charakteryzujący się 

ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. Monofilamentowa, 100% 
polipropylenowa taśma o szerokości 12,5 mm. Brzegi taśmy  nie zgrzewane laserowo. Implantacja z dostępu 
przez  otwory zasłonione. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
10. Dot. Grupy I, poz. 1-7, 9-11, 13-17, 22 Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, z kwasu poliglikolowego, 

powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie wchłaniania 60-90 dni i o podtrzymywaniu 
tkankowym po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

11. Dot. Grupy I, poz. 23-25 Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, z kwasu poliglikolowego, powlekany 
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie wchłaniania 42 dni i o podtrzymywaniu tkankowym po 7 
dniach 65%, po 8-11 dniach 50%? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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12. Dot. Grupy I Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, 

pozostałe parametry bez zmian? 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 
13. Dot. Grupy I, poz. 26,27  Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnej grupy?  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
14. Dot. Grupy II, poz. 7, 8  Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnej grupy?  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
15. Dot. Grupy III, poz. 7  Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnej grupy?  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
16. Dot. Grupy XIV, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szew z igła 10 mm, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
17. Dot. Grupy XIV, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści długość nici 60 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
18. dotyczy Grupy nr X Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach 

równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie: System taśmowy do 
leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez  otwory zasłonowe. System całkowicie  
jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe  metodą „out-in” , składający się z :  a/ 
dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie  z 
atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą. b/ 
taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. 
Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą  beznapięciowe założenie implantu. Taśma w 
koszulce foliowej. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
19. dotyczy Grupy nr VIII  pozycja 1 Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego , 

alternatywnego , o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a 
mianowicie: System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do 
implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z: czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z 
uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze 
złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.  
systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego 
o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m

2
; 

połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, 
umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie 
z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową 
implantację.  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
20. dotyczy Grupy nr VIII  pozycja 2 Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o 

parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie: Systemu 
całkowicie jednorazowego, sterylnego do tylnej reperacji przepony moczowo-płciowej, składającego się z: 
dwóch igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, łukowato wyprofilowanych o atraumatycznym zakończeniu 
umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem. systemu siatkowego 
wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach około 
5x13 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm; gęstości 23,9 g/m

2
; połączonego z 

dwiema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i szerokości 1,1 cm każda, umieszczonymi w 
osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z 
ramion posiada przeplecioną wzdłuż nić, zapewniającą beznapięciową implantację.  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie II poz.3 również na grubość nici 1-0, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie II na wyłącznie/wykreślenie pozycji 7? UZASADNIENIE: Wyrażenie 

zgody na wyłączeni/wykreślenie powyższej pozycji pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie 
Oferentów, w tym także dystrybutorowi polskiego producenta a co za tym idzie Zamawiający może uzyskać 
znacznie lepszą cenę na zapotrzebowany materiał szewny. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                             Jerzy Kułakowski 


