
Dotyczy przetargu DZ/4/2019 – Dostawa materiałów szewnych 

W związku z telefonicznym zapytaniem oferentów Zamawiający umieszcza na stronie 

internetowej kopie odpowiedzi.  

1. Na jaki okres będzie zawarta umowa na dostawę materiałów szewnych? (podana 

została data rozpoczęcia, bez miesięcznego określenia czasu trwania umowy) 

Umowa na dostawę materiałów szewnych przewidziana jest na okres 12 miesięcy.  

 

W związku z pisemnymi zapytaniami oferentów Zamawiający umieszcza na stronie 

internetowej kopie odpowiedzi.  

1. Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach: 

Uniwersalna, nieskręcająca się taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu 

u kobiet z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego. Wykonana jest 

niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: szerokość:  1,2 

cm, długość: 45 cm, grubość: 0,45 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 

mm. Taśma w plastikowej osłonce, brzegi  zakończone pętelkami. Implantacja 

taśmy przez otwory zasłonowe. Taśma przystosowana do użycia z prowadnicami 

wielorazowymi do dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego. 

Zgodnie z SIWZ 

2. Dot. Części I, poz. 3-6, 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą 

kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, o przekroju trójkąta, 

pozostałe parametry bez zmian?  

         Dopuszczamy 

3. Dot. Części I, poz. 3-6, 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą 

kosmetyczną, o przekroju trójkąta, bez określenia ,,dwuwklęsła”, pozostałe 

parametry bez zmian?  

Dopuszczamy 

4. Dot. Części I, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą 

kosmetyczną, o przekroju trójkąta, bez określenia ,,dwuwklęsła”, pozostałe 

parametry bez zmian?  

Dopuszczamy 

5. Dot. Części I, poz. 15 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę 

konwencjonalnie tnącą bez opisu „mocna”, pozostałe parametry  bez zmian?  

Dopuszczamy 



6. Dot. Części II Czy Zamawiający dopuści nić monofilamentową, niewchłanianą, z 

polifluorku winylidenu (PVDF)?  

Zgodnie z SIWZ 

7. Dot. Części III, poz. 20 Czy Zamawiający dopuści długość nici 100 cm, pozostałe 

parametry bez zmian?  

Dopuszczamy 

8. Dot. Części X Czy Zamawiający zamiast podłużnego żłobienia dopuści igły 

spłaszczone w części środkowej, pozostałe parametry bez zmian?  

Zgodnie z SIWZ 

9. Dot. Części X, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą 

kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, o przekroju trójkąta, 

pozostałe parametry bez zmian?  

Dopuszczamy 

10. Dot. Części X, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą 

kosmetyczną, o przekroju trójkąta, bez określenia ,,dwuwklęsła”, pozostałe 

parametry bez zmian?  

Dopuszczamy 

11. Dot. Części XIV Czy Zamawiający zamiast podłużnego żłobienia dopuści igły 

spłaszczone w części środkowej, pozostałe parametry bez zmian?  

Zgodnie z SIWZ 

12. Dot. Części XIV, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o krzywiźnie 3/8 

koła, pozostałe parametry bez zmian? 

Zgodnie z Siwz 

13. Pakiet nr VIII Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej 

resorbowalnej celulozy w formie delikatnej siatki, którą można ciąć na różne 

wielkości, adaptuje się do nieregularnych powierzchni?  

Zgodnie z SIWZ 

14. Część  XIII Jakich rozmiarów klipsów oczekuje zamawiający w pozycjach 1 i 3 

pakietu.  

Klipsy w poz. 1 – rozmiar 3-10mm (zakres rozmiaru obwodu tkanki) 

Klipsy w poz. 2 – rozmiar 7-16mm (zakres rozmiaru obwodu tkanki) 

Klipsy w poz. 3 – rozmiar 3-10mm (zakres rozmiaru obwodu tkanki) 

15. Proszę rozważyć konieczność doprecyzowania warunku w postaci  „Zamawiający 

poprzez igłę kosmetyczną rozumie igłę o przekroju trójkąta dwuwklęsłego” z uwagi 



na występowanie określenia „igła dwuwklęsła” tylko u jednego producenta W 

konsekwencji, utrzymanie niejasnego i nieprecyzyjnego określenia może 

spowodować postawienie Państwu zarzutu naruszenia zasady uczciwej konkurencji 

i równego traktowania wszystkich wykonawców. Żądanie przedłożenia oferty na 

igły dwuwklęsłe może prowadzić do nieuzasadnionego uprzywilejowania 

wykonawców, a w rezultacie naruszać zasadę bezstronności i obiektywizmu przy 

dokonywaniu oceny ofert. 

Zamawiający zgadza się na dopuszczenie bez określenia „Dwuwklęsła”. 

16. Czy Zamawiający w Części XIII poz.3 (ostatnia pozycja w części opisana 

omyłkowo jako poz.2) dopuści zasobniki po 4 sztuki, bo z naszej wiedzy wynika, 

że nie ma dostępnych na rynku klipsów tytanowych w zasobnikach mniejszych niż 

4 sztuki. Czy wtedy w rubryce: ”Szacunkowe zużycie jednostek miary na czas 

trwania umowy” pozostanie ilość 50zasobników czy 25zasobników a w rubryce:” 

Jednostka miary” zostanie dokonana zmiana na: opakowanie-zasobnik 4szt? 

        Dopuszczamy 4 szt. Natomiast ilość opakowań pozostaje bez zmian. 

17. Czy Zamawiający w Części XIII poz.1 i poz.3 oczekuje klipsów tytanowych                       

w rozmiarze ML (średnio-duże, zielone) pasujących do wymienionych klipsownic 

laparoskopowych? 

Tak 

18. Czy Zamawiający w Części XIII poz.1-3 wymaga, aby klipsy tytanowe oraz 

polimerowe zawierały w każdym opakowaniu – wymagane min. 2 samoprzylepne 

kontrolki identyfikujące do wklejenia w protokole operacyjnym pacjenta, 

zawierające producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii?  

Nie wymaga 

19. Dotyczy 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. 

Potwierdzamy 

20. Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy                      

w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie 

po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana  pocztą kurierską. 

Wyrażamy zgodę 

21. Dotyczy umowy § 2 ust. 1 i 2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wykreślenie z paragrafu zapisu dającego możliwość składania zamówień 



telefonicznie? 

Zgodnie z SIWZ 

22. Dotyczy umowy § 4 ust. 1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od daty wystawienia 

faktury? 

Zgodnie z SIWZ 

23. Dotyczy umowy § 7 ust. 1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zamianę zapisu „(…)     w wysokości 3% wynagrodzenia umownego określonego 

w § 4 ust. 4 niniejszej umowy” na „(…) w wysokości 3% wartości niezrealizowanej 

części umowy, której wartość określono w § 4 ust. 4”? 

Zgodnie z SIWZ 

24. Dotyczy umowy § 7 ust. 2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zamianę zapisu „(…)w wysokości 0,5% wartości brutto złożonego zamówienia” 

na „(…) w wysokości 0,5% zamówienia na  niedostarczonego towaru” 

Zgodnie z SIWZ 

25. Część IV - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici monofilamentowej, 

wchłanialnej z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o podtrzymywaniu ok. 20-30% 

po 14 dniach od zaimplantowania i okresie podtrzymywania ok. 21 dni? 

Dopuszczamy 

26. Część IV, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 45cm z 

igłą odwrotnie tnącą? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą 

o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie z niej odrębnego zadania. Podział 

zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 

większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych 

ofert. 

Zgodnie z SIWZ 

27. Część IV, pozycja 4-5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 

26mm? 

Zgodnie z SIWZ 

28. Część V, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm 

lub 37mm? 

Dopuszczamy 



29. Część IX - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie nici wykonanych z mieszanki 

Glikolidu i Kaprolaktonu o okresie podtrzymywania 12-14 dni i okresie wchłaniania 

około 50 – 60 dni ? 

Zgodnie z SIWZ 

30. Część IX, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 

25,9mm? 

Dopuszczamy 

31. Część XIX- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici z kwasu poliglikolowego 

o okresie wchłaniania 60-90 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Dopuszczamy 

32. Część XXIII, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o 

krzywiźnie 3/8 koła odwrotnie tnące? 

Zgodnie z SIWZ 

33. Część XXIII, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 

26mm lub 37mm? 

Dopuszczamy 

34. Część XXIII, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 

37mm? 

Dopuszczamy 

35. Pakiet I, poz. 10: czy Zamawiający dopuści nić o długości 100cm? 

Dopuszczamy 

36. Pakiet I, poz. 12: szacunkowe zużycie na czas trwania umowy to 48 saszetki rocznie, 

co daje zapotrzebowanie na 4 opakowania w ciągu roku. W formularzu 

asortymentowo-cenowym Zamawiający oczekuje 6 opakowań zbiorczych i wedle 

tej liczby kalkulowana jest całkowita wartość pakietu. W związku z tym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia dla 

danego pakietu. 

Ilość opakowań 4 

37. pakiet I, poz. 13: czy Zamawiający dopuści igłę o zakrzywieniu 3/8 koła? 

Dopuszczamy 

38. pakiet II, poz. 8: czy Zamawiający dopuści nić o długości 150cm? 

Dopuszczamy 

39. pakiet II, poz. 8: szacunkowe zużycie na czas trwania umowy to 72 saszetki rocznie, 

co daje zapotrzebowanie na 6 opakowań w ciągu roku. W formularzu 



asortymentowo-cenowym Zamawiający oczekuje 8 opakowań zbiorczych i wedle 

tej liczby kalkulowana jest całkowita wartość pakietu. W związku z tym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia dla 

danego pakietu 

Ilość opakowań 8 

40. pakiet II, poz. 12: szacunkowe zużycie na czas trwania umowy to 60 saszetek 

rocznie, co daje zapotrzebowanie na 5 opakowań w ciągu roku. W formularzu 

asortymentowo-cenowym Zamawiający oczekuje 15 opakowań zbiorczych i wedle 

tej liczby kalkulowana jest całkowita wartość pakietu. W związku z tym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia dla 

danego pakietu. 

Ilość opakowań 15 

41. pakiet XIV: poz. 16: szacunkowe zużycie na czas trwania umowy to 24 saszetki 

rocznie, co daje zapotrzebowanie na 2 opakowania w ciągu roku. W formularzu 

asortymentowo-cenowym Zamawiający oczekuje 1 opakowania zbiorczego i wedle 

tej liczby kalkulowana jest całkowita wartość pakietu. W związku z tym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia dla 

danego pakietu. 

Ilość opakowań: 2 

42. pakiet XIX, poz. 3: szacunkowe zużycie na czas trwania umowy to 1200 saszetek 

rocznie, co daje zapotrzebowanie na 100 opakowań w ciągu roku. W formularzu 

asortymentowo-cenowym Zamawiający oczekuje 110 opakowań zbiorczych i wedle 

tej liczby kalkulowana jest całkowita wartość pakietu. W związku z tym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia dla 

danego pakietu. 

Ilość opakowań 100 

43. pakiet XIX, poz. 5: szacunkowe zużycie na czas trwania umowy to 300 saszetek 

rocznie, co daje zapotrzebowanie na 25 opakowań w ciągu roku. W formularzu 

asortymentowo-cenowym Zamawiający oczekuje 45 opakowań zbiorczych i wedle 

tej liczby kalkulowana jest całkowita wartość pakietu. W związku z tym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia dla 

danego pakietu. 

Ilość opakowań 45 



44. pakiet XIX, poz. 6: szacunkowe zużycie na czas trwania umowy to 240 saszetek 

rocznie, co daje zapotrzebowanie na 20 opakowań w ciągu roku. W formularzu 

asortymentowo-cenowym Zamawiający oczekuje 25 opakowań zbiorczych i wedle 

tej liczby kalkulowana jest całkowita wartość pakietu. W związku z tym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia dla 

danego pakietu. 

Ilość opakowań 25 

45. Czy Zamawiający w Pakiecie nr X dopuści i będzie wymagał „Szew syntetyczny 

jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym 

powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 

182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali 

odpornej na odkształcenie”? 

Dopuszczamy 

46. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie X pozycja 12 igłę ½ koła, okrągło-tnąca, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Dopuszczamy 

47. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie X pozycja 12 igłę o długości 45mm rozmiar 

1, pozostałe parametry bez zmian? 

Zgodnie z SIWZ 

48. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie X pozycja 14 igłę ½ koła okrągłą 

wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? 

Dopuszczamy 

49. Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w Pakiecie XIV „Szew syntetyczny, 

pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i 

polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 

56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 

dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 

25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na 

odkształcenie.”?  

Dopuszczamy 

50. Czy Zamawiający w Pakiecie XIV pozycja 4 dopuści igłę 3/8 koła konwencjonalnie 

tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian? 

Zgodnie z SIWZ 



51. Czy Zamawiający w Pakiecie XIV pozycja 4 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą 

kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian? 

Zgodnie z SIWZ 

52. Dot. Pakietu nr XXIV, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści taśmę bez markerów do 

leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet bez znacznika do fiksacji, bez 

plastikowej osłonki, ale z atraumatycznymi brzegami, masa powierzchniowa 65-

75g/m2, Grubość taśmy 0,54 mm, Grubość nitki 0,16 mm, Porowatość 4920um, 

wytrzymałość na rozciąganie 90N/cm? 

Dopuszczamy 

53. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego 

na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do 

kalkulacji oferowanej ceny. 

W zależności od ilości przyjmowanych pacjentów i jednostek chorobowych 

54.   Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku 

przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku 

do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych 

wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za 

okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Zgodnie z SIWZ 

55. pakiet XXIII, poz. 3: czy Zamawiający dopuści igłę o zakrzywieniu 3/8 koła? 

Zgodnie z SIWZ 


