
Środa Wielkopolska, dnia 14 maja 2020 r. 

 

Postępowanie nr ZP/9/20 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywna dostawa nici, materiałów szewnych, taśm, zestawów 

do plastyki pochwy i siatek do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o.o.  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843) w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej 

podaje się treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami: 

 

1. pakiet nr 5, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści taśmy o  specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego : 

Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub 

TVT.  Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. 

Parametry: szerokość:  1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość 

porów: 0,90 mm. 

Brzegi taśmy zakończone są długimi wąsami ułatwiającymi implantację. Taśma w plastikowej 

osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą.  

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie każdej z pozycji do oddzielnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści 

SIWZ. 

 

2. pakiet nr 5, poz. 3,4 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do korekcji cystocele o   specyfikacji bardzo 

zbliżonej do wymagań Zamawiającego: 

Zestaw składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o parametrach: 

grubość: 0,50 mm, gramatura: 45 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm, wymiary: 8 x 45 cm. Implant o 

anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 4 ramiona mocujące – 2 z nich 

to przedłonowe  ramiona kotwiczące, pozostałe dwa to ramiona przezzasłonowe. W zestawie znajdują 

się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne 

uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły. 



Zwracamy się z prośbą o wydzielenie każdej z pozycji do oddzielnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści 

SIWZ. 

 

3. pakiet nr 5, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw do korekcji rectocele o parametrach: 

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka tylna. 

Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o parametrach: 

 grubość: 0,50 mm 

 gramatura: 45 g/m2 

 wielkość porów: 0,90 mm 

Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 2 ramiona 

mocujące. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z 

niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas 

wprowadzania igły. 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie każdej z pozycji do oddzielnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści 

SIWZ. 

 

4.Czy Zamawiający dopuści w Część nr 5, poz. 4:  

Zestaw w kształcie trapezu: podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wys. 8 cm pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zestaw w kształcie trapezu o wymiarach: podstawa 

górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wys. 8 cm. Pozostałe parametry zgodne z opisem 

Zamawiającego.  

 

5. Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitłowej przedstawi stosowne 

oświadczenie wraz z ofertą? 

Odpowiedź: Tak.  

 

6.  Dotyczy Części nr 1, poz. 6, 7 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza nici chirurgiczne o długości 75 cm, przy zachowaniu 

pozostałych parametrów. 



7. Dotyczy Części nr 2 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, jałowe, syntetyczne, plecione, szybkowchłanialne, z 

kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o czasie wchłaniania 

ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza nici chirurgiczne, jałowe, syntetyczne, plecione, 

szybkowchłanialne, z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem 

wapnia o czasie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-

11 dniach 50% 

 

8. Dotyczy Części nr 2, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne z igłą o długości 30 mm? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza nici chirurgiczne z igłą o długości 30 mm. 

 

9. Dotyczy Części nr 4, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne z igłą o długości 37 mm? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

10. Dotyczy Części nr 4, poz. 4,5 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne bez klipsów fiksacyjnych? W przypadku odpowiedzi 

odmownej zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.  

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

11. Dotyczy Części nr 4, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne o długości 150 cm? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

12. Dotyczy Części nr 6, poz. 1 

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobego pakietu?  

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

13. Dotyczy Części nr 6, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentu polipropylenowego                                   

o wielkości porów 1,2-1,4 mm, gramaturze 70 g/m2 +/-10%, grubości 0,60 mm +/-10%, grubości nici 

0,15-0,20 mm?  

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 



 

14. Dotyczy Części nr 6, poz. 2 

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w grupie siatek półwchłanialnych 

złożonych z kopolimeru Poly(glikolid-co-kaprolakton,75/25), o okresie wchłaniania 90-110 dni, 

gramatura przed wchłonięciem: 60-90 g/m2 (zawartość polipropylenu 25-30 g/ m2); wielkość porów 

wynosi 1,5mm- 3,5mm, grubość nici:  0,50mm +/- 0,05. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

15. Dot. zapisów 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? 

Odpowiedź: Tak.  

 

16. Część 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści taśmę z polipropylenu monofilamentowego, taśma w 

całości dziana, bez konieczności stosowania osłonek, sterylna EO. gramatura ok 65g/m2, grubość ok. 

0,49mm, porowatość ok 70%, grubość nitki 0,16mm, długość 45cm, szerokość 1,1, wytrzymałość 

min. 90N. Odpowiednio dobrany splot i materiał sprawiają, że taśma nie odkształca się podczas 

implantacji, końcówki taśmy z uchwytami do mocowania na aplikatorze, zabezpieczone rurką 

termokurczliwą? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

17. Część 5 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści implant o anatomicznym kształcie z czterema 

ramionami, materiał: polipropylen monofilamentowy, gramatura ok.45g/m2, średnica nitki 0,1mm, 

porowatość ok. 64%. Rozmiar: całkowita szerokość siatki: ok. 32 cm, długość ramienia ok 15cm, 

szerokość części podtrzymującej 5 cm, długość części podtrzymującej ok. 9 cm. Na końcach ramion 

wypustki ułatwiające zamontowanie na aplikatorze. Wytrzymałość na przebicie trzpieniem płaskim 

min. 48 N, siła wyrywania ramienia min. 14N? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

18. Część 1 poz. 3 i 4: Czy Zamawiający dopuści implant o anatomicznym kształcie z czterema 

ramionami. materiał: polipropylen monofilamentowy, gramatura ok.45g/m2, średnica nitki 0,1mm, 

porowatość ok. 64%. Rozmiar: całkowita szerokość siatki: ok. 42 cm, długość ramienia ok 15cm, 

szerokość części podtrzymującej 6,5/7,5 cm, długość części podtrzymującej ok. 12,5cm. Na końcach 



ramion wypustki ułatwiające zamontowanie na aplikatorze. Wytrzymałość na przebicie trzpieniem 

płaskim min. 48 N, siła wyrywania ramienia min. 12N? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

19. Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane 

wyrażenie „chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”? Wykonawca nie 

powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby 

to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a tym samym zagrozić wykonaniu 

zamówienia publicznego. Zachowanie § 7 ust. 5  ogólnych warunków umowy w niezmienionym 

kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w przetargu lub nawet skłonić 

niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 7 ust. 5 ogólnych 

warunków umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 

Kodeksu cywilnego 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

20. Czy Zamawiający zgodzi się  na zmianę w § 9 ust. 2. punkt c) wyrażenia „20% całkowitej wartości 

brutto umowy” na wyrażenie „10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości 

niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza 

w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby 

niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby 

znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco 

wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności 

wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

21. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w         

§ 12 ust. 1 pkt c) zmieni się cena brutto wyrobów zawartych w umowie, natomiast ceny netto 

pozostaną bez zmian? 

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z brzmieniem przepisu projektu umowy.  

 

Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich opublikowania. 

 

/-/ Paweł Dopierała 

Prezes Zarządu 



 

 

 

 

 

 


