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sygn. ZP/382-08/2016

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy:
przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  szwów  chirurgicznych  dla  Szpitala  Powiatowego 
w Wyrzysku Sp. z o. o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2016 r.  
pod nr 96547 - 2016.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

27.06.2016 r.

1. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 2, Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej dopuści 
również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww Pakiecie  igły odwrotnie  tnące, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

2. Pytanie:   Dot.  Pakietu  nr  2,  poz.  20,  Czy Zamawiający dopuści  szew z  igłą  bez  określenia 
mocna (strong), pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

3. Pytanie:   Dot.  Pakietu  nr  6,  poz.  45,  Czy Zamawiający dopuści  rozmiar  siatki  15 x  15  cm,  
pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowany rozmiar 
siatki przepuklinowej.

4. Pytanie:   Dot. Pakietu 6, poz. 47, Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści siatkę o rozmiarze 6  
x 11?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowany rozmiar 
siatki przepuklinowej.

5. Pytanie:   Dot.  Pakietu  8,  Czy  Zamawiający  dopuści  w  w/w  Pakiecie  szwy  chirurgiczne 
syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe, czas podtrzymywania po 14 dniach ok. 75%, po 
28 dniach ok. 65 - 70%, po 43 dniach ok. 55% - 60%; czas całkowitego wchłonięcia 180 - 210  
dni? 
Odpowiedź:Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  Pakiecie  zaproponowany 
asortyment o przedstawionych wyżej parametrach.
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04.07.2016r
6. Pytanie:   Dot. Pakietu 4, Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez podanie informacji 

z jakimi klipsownicami (producent) mają współpracować zaoferowane klipsy tytanowe.
Odpowiedź: W  chwili  obecnej  Zamawiający  wykorzystuje  klipsy  tytanowe  producenta 
Ackermann Medical GmbH & Co..  Klipsownica jest użyczona od dostawcy klipsów.

7. Pytanie:   Czy Zamawiający dokona modyfikacji  zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 6 poprzez 
wprowadzenie następującego zapisu:  Za datę dokonania płatności  uznaję się  datę uznania 
rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ (wzór umowy  w § 3 ust. 6.)

8. Pytanie:   Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4:  

9. Wykonawca  płaci  Zamawiającemu  kary  umowne:  w  wysokości  0,05%  wartości  brutto 
niezrealizowanego  zamówienia  jednostkowego,za  każdy  dzień  zwłoki  w  wykonaniu 
zamówienia;  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto  niezrealizowanego  zamówienia 
jednostkowego 
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ (wzór umowy § 4).

10. Pytanie:   Pakiet  6,  poz.  44-47:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  siatek 
przepuklinowych monofilamentowych, w rozmiarach:
- poz. 45: 16 x 10cm lub 15 x 15cm
- poz. 46: 13 x 8cm
- poz. 47: 6 x 11cm
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatek przepuklinowych monofilamentowych 
w ww pozycjach o wyżej zaproponowanych rozmiarach.

11. Pytanie:   Pakiet  6,  poz.  44,  46,  47:  Czy Zamawiający dopuści  siatki  pakowane A’ 1  sztuka 
z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź:Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  siatek  pakowanych  A’  1  sztuka 
z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

12. Pytanie:   Pakiet  6,  poz.  43-47:  Czy  należy  zaoferować  siatki  pakowane  bez  składania 
powodującego trwałe zagięcie na powierzchni, które może utrudnić właściwą implantację?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatek pakowanych bez składania. 

13. Pytanie:   Pakiet  10,  poz.  68:  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  taśmę  monofilamentową 
polipropylenową stabilizowaną termicznie?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy monofilamentowej  polipropylenowej 
stabilizowanej termicznie w ww pozycji.

14. Pytanie:   Projekt  umowy:  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%?
Odpowiedź:Zamawiający nie przewiduje klauzul waloryzacyjnych.
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15. Pytanie:   Projekt umowy: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu 
wyrobów  zaoferowanych  w  ofercie  Wykonawca  będzie  mógł  dostarczać  zamienniki 
o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ część II pkt 8.

16. Pytanie:   Projekt  umowy:  Jaki  procent  ilości  wyrobów  określonej  w  umowie  zostanie  przez 
Zamawiającego na pewno zamówiony? 
Odpowiedź:Zamawiający nie precyzuje jaki procent ilości wyrobów zostanie zamówiony przez 
Zamawiającego.

17. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na długość nici 75cm, 
pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania asortyment z podaną wyżej długością 
nici, pozostałe parametry bez zmian.

18. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 19: Czy Zamawiający wyłączy/ wykreśli z Pakietu 2 pozycję 19?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/ wykreślenie z Pakietu 2 pozycji nr 
19.

19. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na igłę 37 lub 48mm bez 
opisu „mocna (strong)”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

20. Pytanie:   Pakiet  nr  2,  poz.  20:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  również  na  igłę
o krzywiźnie 3/8 koła o długości 39mm bez opisu „mocna (strong)”, pozostałe parametry bez 
zmian?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

21. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 20: Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 2 pozycję 20?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/ wykreślenie z Pakietu 2 pozycji nr 
20.

22. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na długość nici 75cm, 
pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania asortyment z podaną wyżej długością 
nici, pozostałe parametry bez zmian.

23. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 21: Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 2 pozycję 21?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/ wykreślenie z Pakietu 2 pozycji nr 
21.

24. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na igłę długości 37 lub 
48mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji igłę długości 37 lub 48mm 
z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian.

25. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 22: Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 2 pozycję 22?
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/ wykreślenie z Pakietu 2 pozycji nr 
22.

26. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na igłę odwrotnie tnącą, 
pozostałe parametry bez zmian?
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Odpowiedź:Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  igłę  odwrotnie  tnącą, 
pozostałe parametry bez zmian.

27. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na nić o grubości 3-0, 
pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

28. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 27: Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 2 pozycję 27?
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/ wykreślenie z Pakietu 2 pozycji nr 
27.

29. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na igłę o krzywiźnie 1/2 
koła odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  asortyment  z  podaną  wyżej  igłą 
o krzywiźnie 1/2 koła odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian.

30. Pytanie:   Pakiet  nr  2,  poz.  28:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  również  na  nić  o  grubości 
1-0, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

31. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na igłę o krzywiźnie 3/8 
koła odwrotnie tnącą o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

32. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 28: Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 2 pozycję 28?
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/ wykreślenie z Pakietu 2 pozycji nr 
28.

33. Pytanie:   Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści we wszystkich pozycjach nici pakowane po 
10 i 12  saszetek/opakowanie przy odpowiednim przeliczeniu ich ilości?
Odpowiedź:Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  nici  pakowanych  po  10  lub  12  saszetek 
z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

05.07.2016r
34. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści  w Pakiecie  nr  10,  4  szt.  taśm do korekcji  wysiłkowego 

nietrzymania moczu,  polipropylenowych,  monofilamentowych,  niewchłanialnych,  z plastikową 
dwuczęściową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, 
porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone 
bezpiecznymi  pętelkami,  wykonane  w  technologii  quadriaxiual  (geometria  romboidalna, 
obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), nie prasowane termicznie ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji,  Pakiet  nr  10 
zaproponowane rozwiązanie.

35. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, w poz. nr 3 siatkę przepuklinową 
w rozmiarze 10,1 x 15,1 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowany rozmiar 
siatki przepuklinowej.

36. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, w poz. 4 siatkę przepuklinową w rozmiarze 
0,9 x 13 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  zaproponowany 
rozmiar siatki przepuklinowej.
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37. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, w poz. 5 siatkę przepuklinową w rozmiarze 
10,6  x 11 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  zaproponowany 
rozmiar siatki przepuklinowej.

38. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 szew chirurgiczny o efektywnym czasie 
podtrzymania tkankowego dwa miesiące, podtrzymaniu tkankowym 60 % po 4 tyg oraz czasie 
wchłaniania 180 – 210 dni, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww pozycji  zaproponowany  szew 
chirurgiczny.

39. Pytanie:   Pakiet 1, poz. 8, 9: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach szwów o dł. 70cm.

40. Pytanie:   Pakiet 1, poz. 8, 9: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego 
pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w ww pozycji do osobnego Pakietu.

41. Pytanie:   Pakiet 1, poz. 17: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20 lub 
26mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji szwy z igłą o dł. 20 lub 
26mm.

42. Pytanie:   Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści zaoferowanie szwów pakowanych  po 10 
lub 12  saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów pakowanych po 10 lub 12 saszetek 
z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

43. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 19: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania asortyment z podaną wyżej długością 
nici, pozostałe parametry bez zmian.

44. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 19: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego 
pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

45. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 20: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37 lub 
48mm bez nazwy katalogowej „mocna (strong)”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

46. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 20: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego 
pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

47. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 21: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza do zaoferowania asortyment  z  podaną wyżej  długością 
nici, pozostałe parametry bez zmian.

48. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 22: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szwy o dł. 75cm.

49. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 22: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37 
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lub 48mm?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szwy z igłą o dł. 37 lub 48mm.

50. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 22: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego 
pakietu.
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

51. Pytanie:   Pakiet nr 2, pozycja 28: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o grubości 
1/0?
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

52. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 28: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie  
tnącą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji szwów z igłą odwrotnie 
tnącą.

53. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 28: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego 
pakietu.
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

54. Pytanie:   Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą 
we wszystkich pozycjach gdzie wymagana jest igła tnąca?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww Pakiecie szwów z igłą odwrotnie 
tnącą we wszystkich pozycjach gdzie wymagana jest igła tnąca.

55. Pytanie:   Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści zaoferowanie szwów pakowanych  po 10 
saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań?
Odpowiedź:Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  szwów  pakowanych  po  10  saszetek 
z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych opakowań.

56. Pytanie:   Pytanie:  Pakiet  nr  7,  poz. 49,  51,  53,  56:  Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie 
szwów o dł. 250cm?
Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach szwów o dł. 250cm.

57. Pytanie:    Pakiet nr 7, poz. 48, 50,  52, 55, 58: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów 
z igłą mocną przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji szwów z igłą mocną.

58. Pytanie:   Pakiet nr 7, poz. 50: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji  szwów o dł. 75cm.

59. Pytanie:   Pakiet  nr  7,  poz.  54,  57:  Zwracamy  się  z  prośbą  o  wydzielenie  tych  pozycji  do 
osobnego pakietu.
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu.

60. Pytanie:   Pakiet  nr  8,  poz.  59-65:  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  szwów 
z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego min. 56 dni,  ok. 70% po 21 dniach,  
ok. 50% po 42 dniach, o czasie całkowitego wchłaniania 180-210 dni?
Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach zaproponowanego 
asortymentu.

61. Pytanie:   Pakiet nr 8, poz. 62-65: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą mocną?
Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach szwów z igłą mocną.
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62. Pytanie:   Pakiet nr 8, poz. 60: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą okrągłą?
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

63. Pytanie:   Pakiet nr 8, poz. 62: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm?
Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji szwów  o dł. 70cm.

64. Pytanie:   Pakiet nr 8, poz.  65: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego 
pakietu.
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu.

65. Pytanie:   Pakiet 8, poz. 65, Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła?
Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji  igły o krzywiźnie ½ 
koła.

66. Pytanie:   SIWZ, pkt. II,  12.3: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania 
faktury zgodnej z formatem „BLOZ  11 znakowy”.
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

67. Pytanie:   SIWZ, pkt. II,  12.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektronicznej 
faktury w wersji  zgodnej z formatem FAK, DATA FARM?
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje  zapis  SIWZ.  System informatyczny użytkowany przez 
Zamawiającego obsługuje obecnie tylko format elektroniczny faktur „BLOZ 11 znakowy”.
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