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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 / 2015   Nr ogłoszenia – 56778 - 2014: z dnia  16.03.2015r              
 

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

1. Dot. Grupy I poz. 1-21 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwu 
wchłanialnego, powlekanego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, plecionego, syntetycznego (100% 
kwas poliglikolowego), czas absorpcji zgodny z SIWZ, charakterystyka podtrzymywania tkankowego 14 dni 
80%, 21 dni 50%. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Dot. Grupy I poz. 27-30 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwu 

wchłanialnego, pleciony, 100% kwasu poliglikolowego  powlekanego polikaprolaktonem i stearynianem 
wapnia, plecionego czas absorpcji zgodny z SIWZ, czas podtrzymywania tkankowego 7 dni – 65%, ok. 21 
dnia- 0% 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Dot. Grupy I poz.9,17,25 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę o  długości 45 mm? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Dot. Grupy I poz.26 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie 

tnącej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. Dot. Grupy II poz. 7 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nić syntetyczną niewchłanialną poliamidową, 

niebieską bez powleczenia? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Dot. Grupy II poz. 8 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnej  grupy, 

przychylenie się do naszej prośby pozwoli złożyć  Naszej Firmie konkurencyjną ofertę. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli. 
7. Dot. Grupy III poz. 7 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnej  

grupy, przychylenie się do naszej prośby pozwoli złożyć Naszej Firmie konkurencyjną ofertę. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli. 
8. Dot. Grupy XIV poz. 3 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o  długości 10 mm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
9. Grupa VIII – Protezy do korekcji cystocele i rectocele  Czy Zamawiający dopuści protezę do korekcji 

cystocele, wykonaną z plipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, 
siatka o wymiarach 60 x 75 mm, bez wplecionej niebieskiej nici, ale o dwukolorowych pętelkach, z jednej 
strony ramion pętelki w kolorze czarnym, z drugiej strony implantu pętelki w kolorze białym, oraz w celu 
łatwiejszego odróżnienia podczas zakładania implantu jedne ramiona (górne) dłuższe – ok. 19,5 cm, drugie 
ramiona (dolne) krótsze – ok. 18 cm; grubość siatki 0,34 mm, gramatura 45 g/m² ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
10. Grupa VIII – Protezy do korekcji cystocele i rectocele Czy Zamawiający dopuści protezę do korekcji rectocele, 

wykonaną z plipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, z dwoma ramionami, siatka o 
wymiarach 63 x 120 mm (dolna wypustka), z dodatkową górną wypustką – 40 mm; bez wplecionej niebieskiej 
nici; dł. ramion ok. 17,5 cm; grubość siatki 0,34 mm, gramatura 45 g/m² ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
11. Pakiet IX – Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. Czy Zamawiający dopuści system do 

leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, implant wykonany z plipropylenu monofilamentowego, o 
anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami, zakończonymi pętelkami: jedne w kolorze białym, drugie w 
kolorze czarnym, o wymiarach 80 mm  (wysokość) x 60 mm (szerokość); grubość siatki 0,34 mm, gramatura 
45 g/m²  ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
12. Pakiet X – System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet (TOT). Czy Zamawiający dopuści 

system do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT system), 
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monofilamentowa, 100% polipropylenowa taśma o szerokości 11 mm, brzegi taśmy zgrzewane laserowo, 
system z igłami wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, charakteryzującymi się ergonomicznym 
projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3-3,5 mm; implantacja z dostępu przez 
otwory zasłonione  ? W przypadku dopuszczenia nas do przetargu zaoferujemy 1 szt. narzędzia już w cenie 
taśmy. Sugerujemy wybór narzędzi wielorazowych, ponieważ i tak do operacji używacie Państwo inne 
narzędzia wielorazowe z otwartej tacy i dołożenie jednego, czy dwóch narzędzi znacznie obniża koszty 
operacji (system wówczas jest tańszy), zamiast przepłacać za taśmę wraz z narzędziami traktowanymi jako 
jednorazowe. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
13. Paragraf 5 ust. 3. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: W przypadku stwierdzenia braków ilościowych 

lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację 
dotyczącą: - braków ilościowych w ciągu 72 godzin - wad jakościowych w ciągu 14 dni Ewentualna wymiana 
nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
14. Paragraf 9 ust. 2. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku trzykrotnego dostarczenia asortymentu złej jakości 
lub z opóźnieniem. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem 
o zapłatę za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
15. Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają 
dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający składa zamówienie na druku 
załącznika do umowy. 
16. Grupa IV Staplery, szwy kapciuchowe i siatki przepuklinowe Prosimy o wydzielenie punktu 1 z Grupy IV do 

oddzielnego pakietu, uwzględniając jednocześnie opcjonalny opis techniczny staplerów okrężnych, jak niżej: 
„Stapler okrężny, jednorazowego użytku, zakrzywiony z łamanym trzpieniem, sterylny pakowany pojedynczo 
w rozmiarach, 24; 26; 29; 32 mm“. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli. 
17. GRUPY I Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści igłę 43mm okrągła, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
18. GRUPY I Czy Zamawiający w poz. 20 dopuści igłę podwójnie wzmocnioną? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
19. GRUPY I Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w poz. 1-7, 9-12, 14-19, 21 wymaga zaoferowania : 

Szew wchłanialny, powlekany poliglikonatem, pleciony, syntetyczny (100% kwas poliglikolowy), czas 
całkowitej absorbcji 60-90 dni,  charakterystyka podtrzymywania tkankowego 14 dni 60-80%, 21dni 24-42%, 
50%-18dni? 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający potwierdza. 
20. GRUPY I Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w poz. 8, 13, 20, 22-26 wymaga zaoferowania:  Szew 

wchłanialny, plecionka glikolid i L-laktyd 90/10, wchłanianie 56-70dni 
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający potwierdza. 
21. Zad 10 Czy Zamawiający zgodzi sie na siatki - Plagi do metoody Rutkowa o grubości polipropylenu 

monofilamentnego 0,69mm ? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
22. Zad 12 Czy Zamawiający dopuści sterylny jednorazowy zestaw przezpochwowy z jednego nacięcia o 

parametrach : System składający się z ultralekkiej monofilamentnej , niewchłanialnej   siatki  polipropylenowej 
. Siatka o dużych porach 3.4mm x 4.2mm , gęstości 23g\m2. Ramiona przednie  wykonane równie ze 
stożkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych włókien polipropylenowych  zakładane przezzasłonowo , 
zakończone polipropylenowymi , ruchomymi kotwicami mocującymi ,zakładane jednorazowym narzędziem ( 
w zestawie ). Tylne ramiona  wykonane ze stożkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych włókien 
polipropylenowych  (ułatwiającewprowadzenie i podwieszenie podczas zabiegu korekcji ) zakończone 
stalowymi kotwicami do  mocowania w więzadle krzyżowo-kolcowym , z możliwością podciągania ramion w 
celu  dostosowania ułożenia implantu. Ramiona utrzymywane w miejscu przy pomocy polipropylenowych 
pierścieni , zakładanymi dedykowanymi do tego jednorazowymi narzędziami  Dwa ramiona  wykonane ze 
stożkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych włókien polipropylenowych  (ułatwiającewprowadzenie i 
podwieszenie podczas zabiegu korekcji ) zakończone stalowymi kotwicami do  mocowania w więzadle 
krzyżowo-kolcowym , z możliwością podciągania ramion w celu  dostosowania ułożenia implantu. Ramiona 
utrzymywane w miejscu przy pomocy polipropylenowych pierścieni , zakładanymi dedykowanymi do tego 
jednorazowymi narzędziami ?Parametry siatki polipropylenowej , monofilamentnej – makroporowata 23 g\m

2?
 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie II poz.7 również na nić w kolorze ciemnogranatowym o długości 

75cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie II poz.7 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez 

zmian? 



Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie II na wyłącznie/wykreślenie pozycji 8? 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 nie wydzieli. 
26. Pytanie nr 1 do pakietu nr XI, poz. nr 1  Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie specyfikacji przedmiotu 

zamówienia - czy system do leczenia wypadania macicy ma być przeznaczony do naprawy defektu 
przedniego i szczytowego czy tylnego i szczytowego ? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: do naprawy defektu przedniego i szczytowego. 
27. Pytanie nr 1 do pakietu nr XI  Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. nr 3 i 4 z pakietu nr XI i utworzenie 

odrebnego pakietu. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli. 
28. Dotyczy § 2 ust. 5 wzoru umowy Wnosimy o modyfikację ww zapisu przez dodanie do niego zapisu [......]różnicą 

kosztów zakupu i transportu obciążyć Wykonawcę, z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z 
aktualnymi cenami rynkowymi.” 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
29. 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 towaru złej jakości lub z opóźnieniem, po 
wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania. Z tego tytułu nie będą 
przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

30. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr VIII, poz. nr 1:  7 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, 
niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, 
monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m

2
, porowatość max 1870 µm, wysokość 8 

cm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, 
wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, bez wplecionej niebieskiej nici, brzegi zakończone bezpiecznymi 
pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić 
wzmacniająca) ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
31. Czy Zamawiający dopuści w Grupie VIII, poz. nr 2:  5 szt. protez do korekcji rectocele, siatki jednorodne, 

niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona, pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, 
grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m

2
, porowatość max 1870 µm, długość ramion 20,75 cm każde, wypustka: 

szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, bez wplecionej niebieskiej nici, brzegi 
zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność 
włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
32. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr IX:  5 szt. systemów do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, 

siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową 
osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m

2
, porowatość 84 %, wysokość 8 

cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wytrzymałość na 
rozciąganie 68-70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi niebieskimi pętelkami, wykonane w technologii 
quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)  ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
33. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr XI, poz. nr 1: 15 szt. systemów leczenia wypadania macicy, siatki 

jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową 
osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m

2
, porowatość max 1870 µm, 

wysokość 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, bez 
systemu przeciwobrotowego, bez dodatkowych otworów, bez znacznika w środkowej części, brzegi zakończone 
bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, 
podwójna nić wzmacniająca), oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji 
przezzasłonowej ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
34. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr XI, poz. nr 2:  10 szt. systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów 

miednicy i jednocześnie leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele, siatki 
jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową 
osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m

2
, porowatość max 1870 µm, 

wysokość 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, bez 
dodatkowych otworów, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria 
romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze 
stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji przezzasłonowej ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
35. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr XI, poz. nr 3: 10 szt. zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów 

miednicy- plastyka przednia, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema 
ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m

2
, 



porowatość max 1870 µm, wysokość 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wytrzymałość na 
rozciąganie 68-70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial 
(geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz 1 szt. igły wielorazowego 
użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przezzasłonowej ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
36. Czy Zamawiający dopuści w Grupie XI, poz. nr 4: 5 szt. zestawów do leczenia zaburzeń statyki narządów 

miednicy- plastyka tylna, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona, pokryte 
plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m

2
, porowatość max 1870 

µm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 
N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, 
obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali 
chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
37. W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji w Grupie nr XI, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej/ich 

wydzielenie i utworzenie odrębnej Grupy. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli. 

 

Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                    z-ca Dyrektora SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                            Eugeniusz Giba 


