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sygn. ZP/382-09/2017

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy: 
przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Dostawa  szwów  chirurgicznych  dla  Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku Sp. z  o.o.”,  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 25.07.2017 pod nr 551335-N-2017.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

01.08.2017 r.

1. Pytanie:   Pakiet  nr  2 poz.  18,  20,  22-25,  28-34:  Czy Zamawiający dopuści  zamiast  igły 
tnącej odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach zaproponowane 
rozwiązania.

2. Pytanie:   Pakiet  nr  6  poz.  43:  Czy  Zamawiający  dopuści  rozmiar  siatki  15x15  cm  lub 
15x10 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  zaproponowany 
rozmiar siatki przepuklinowej.

3. Pytanie:   Pakiet nr 6 poz. 45: Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 6x11 cm, pozostałe 
parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  zaproponowany 
rozmiar siatki przepuklinowej.

4. Pytanie:   Pakiet  nr  8:  Czy  Zamawiający  dopuści  szwy  chirurgiczne,  syntetyczne, 
wchłanialne, monofilamentowe, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, 
po 28  dniach  65-70%,  po 43 dniach  55-60%,  po  57 dniach 40% i  czasie  całkowitego 
wchłonięcia 180-210 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  Pakiecie  zaproponowany 
asortyment o przedstawionych wyżej parametrach. 

5. Pytanie:   Pakiet  nr  2:  Czy  Zamawiający  dopuści  zamiast  igły  tnącej  odwrotnie  tnącą, 
pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  Pakiecie  zaproponowane 
rozwiązania.

6. Pytanie:   Pakiet nr 1, poz. 8, 9: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach szwy o dł. 70cm.

7. Pytanie:   Pakiet nr 1, poz. 9: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm 
z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości?
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Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  zaproponowane 
rozwiązanie.

8. Pytanie:   Pakiet  nr  1,  poz.  8,  9:  Zwracamy  się  z  prośbą  o  wydzielenie  tych  pozycji 
do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 9 i poz. 8 z Pakietu nr 1.

9. Pytanie:   Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10 lub 
a’12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ część II pkt 9, Zamawiający dopuszcza opakowania 
zbiorcze  o  innej  zawartości  niż  sugerowane  z  przeliczeniem  ilości  opakowań  zgodnie 
z opisem zawartym w SIWZ część XV pkt 7.

10. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji igły o długości 37mm.

11. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm, 
3/8 koła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji igły o długości 39mm, 
3/8 koła.

12. Pytanie:   Pakiet  nr  2,  poz.  2:  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  igły  wykonanej 
z najwyższej jakości stali 300 bez nazwy katalogowej „mocna (strong)”?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga zaoferowania  nici  wzmocnionej,  dopuszcza  się  inne 
określenie dla nici wzmocnionej, w pozostałych parametrach utrzymuje się zapisy SIWZ.

13. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 20: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji szwy o dł. 75cm.

14. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 20: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm 
z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  zaproponowane 
rozwiązanie.

15. Pytanie:   Pakiet  nr  2:  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  szwów  pakowanych 
a’10 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ część II pkt 9, Zamawiający dopuszcza opakowania 
zbiorcze  o  innej  zawartości  niż  sugerowane  z  przeliczeniem  ilości  opakowań  zgodnie 
z opisem zawartym w SIWZ część XV pkt 7.

16. Pytanie:   Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz.19 również na igłę 37mm lecz 
z opisu „mocna (strong)”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga zaoferowania  nici  wzmocnionej,  dopuszcza  się  inne 
określenie dla nici wzmocnionej, w pozostałych parametrach utrzymuje się zapisy SIWZ.

17. Pytanie:   Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  Pakiecie  nr  2  poz.  19  również  na  igłę 
o krzywiźnie 3/8 koła i  długości 39mm bez opisu „mocna (strong)”, pozostałe parametry 
bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga zaoferowania  nici  wzmocnionej,  dopuszcza  się  inne 
określenie dla nici wzmocnionej, w pozostałych parametrach utrzymuje się zapisy SIWZ.

18. Pytanie:   Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 2 poz. 19?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 19 z Pakietu nr 2.
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19. Pytanie:   Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz. 26 również na igłę odwrotnie 
tnąca, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

20. Pytanie:   Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz. 26 również na nić o grubości 
3-0, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

21. Pytanie:   Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 2 poz. 26?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 26 z pakietu nr 2.

22. Pytanie:   Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz. 27 również na igłę odwrotnie 
tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

23. Pytanie:   Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 2 poz. 27?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 27 z Pakietu nr 2.

24. Pytanie:   Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  2  we  wszystkich  pozycjach  również  na  nici 
pakowane po 10 i 12  saszetek/opakowanie przy odpowiednim przeliczeniu ich ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ część II pkt 9, Zamawiający dopuszcza opakowania 
zbiorcze  o  innej  zawartości  niż  sugerowane  z  przeliczeniem  ilości  opakowań  zgodnie 
z opisem zawartym w SIWZ część XV pkt 7.

02.08.2017 r.

25. Pytanie:   Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji 
postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1

„Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1.  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 SWIZ.
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