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PCZ/ZP/347/2021 

Dotyczy: „Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z 

o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3331/2/2021 

 

 

Odpowiedzi na pytania 

 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień 

ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do 

staplerów oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  
 

 

Pytanie 1. Pakiet nr 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pak. 19 w poz. 1-2 siatek polipropylenowych o wielkości 

porów 1x1,25 mm, reszta parametrów zgodnie z SWZ? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19, poz. 1-2: Siatki chirurgiczne do leczenia przepuklin, lekkie, miękkie, 

niewchłanialne, z polipropylenu monofilamentowego, o dwukierunkowej elastyczności, gramatura: 48,8g/m2, 

grubość siatki: 0,40mm, porowatość maksymalna: 2982 µm, w rozmiarach zgodnych z SIWZ, (bez niebieskich 

pasów)? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23:  

• Taśmy urologiczne jednorazowe, sterylne, niewchłanialne, z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji 

wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, przeznaczone do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT, z plastikową 

osłonką w ramionach zapobiegającą zakażeniom (brak osłonki w środku na odcinku min. 1,5 cm), o długości 45 cm, 

szerokości 1,1 cm, porowatości maksymalnej 2314µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 

g/m2 , wytrzymałości na rozciąganie 70N/cm, brzegi taśm cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, 

wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić 

wzmacniająca) 

oraz 

• kompletu igieł spiralnych ze stali chirurgicznej wielorazowego użytku do metody inside-out (igła prawa, lewa) o 

całkowitej długości 32 cm (w tym długość igły: 21 cm, metalowa rączka: 11 cm, średnica 4 mm)? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 21, poz. 1,2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek niesterylnych? 

Uzasadnienie: Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie 

konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 5. Pakiet nr 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, 

przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 6. Pakiet nr 3, pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 20mm lub 26mm? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 7. Pakiet nr 3, pozycja 10, 14, 17 - 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą 1/2 koła okrągłą 

pogrubioną? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 8. Pakiet nr 3, pozycja nr 14, 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 40mm lub 48mm? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 9. Pakiet nr 3, pozycja nr 28 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą haczykowatą okrągłą przyostrzoną 

wzmocnioną (nie pogrubioną)? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 10. Pakiet nr 4 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby szwy były od jednego producenta? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

  

Pytanie 11. Pakiet nr 4, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o grubości 1? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 12. Pakiet nr 4, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75 cm? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 13. Pakiet nr 4, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 40 mm? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 14. Pakiet nr 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści szew o profilu podtrzymywania ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 

42 dniach, pozostałe parametry zgodne z SWZ? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 15. Pakiet nr 28, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80% oraz 

palmitynianu izopropylowego – 20%? 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

Pytanie 16. Pakiet nr 16, poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarach 29mm i 32mm, z łamaną 

główką z ręczną regulacją wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,0-2,5mm za pomocą pokrętła motylkowego w 

rękojeści (wskaźnik optymalnego zamknięcia zszywki w staplerze). 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 17. Pakiet nr 16, poz. 3-4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych automatycznych, 

dwudźwigowych, załadowanych zszywkami obłymi do tkanki grubej, ze zintegrowanym, wysuwanym automatycznie 

lub ręcznie pinem blokującym. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 18. Pakiet nr 16, poz. 5-16: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych z nożem w ładunku (oraz 

adekwatnych ładunków), gumowaną rękojeścią, możliwością obustronnego odpalenia staplera. Nóż po wystrzale 

automatycznie chowany w plastikową pochewkę. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 19. Zadanie nr 23 – Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji: 

Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznczony do przeprowadzenia 

metodą in-out oraz out-in: 

Parametry: 

1.  System całkowicie jednorazowy, sterylny 

2.  Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: 

• Długość – 420 mm 

• Szerokość – 13 mm 

• Grubość – 0,51 mm 

• Gramatura – 90 g/m2 

• Rozmiar porów – 500-1000 

• Rozmiar włókna (średnica) – 0,14 mm 

3.  Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej – minimalizującej tarcie i uszkodzenia 

tkanki w trakcie implantacji 

4.  System 2 jednorazowych igieł, wykonanych ze stali nierdzewnej, charakteryzujący się ergonomicznym projektem 

uchwytu i helikalnym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną. 

5.  Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia 

6.  Dołączona prowadnica ze wskaźnikiem położenia (tzw. „motylek”) w celu ochrony cewki moczowej 

7. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, metodą out-in oraz in-out. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

  

Pytanie 20. Zadanie 23 – Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji: 

Taśma podcewkowa TOT – System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet 

Parametry: 

1.  System całkowicie jednorazowy, sterylny 

2.  Monoflamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: 

Szerokość – 1-3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura – 62 g/m2. 

3.  Laserowo zgrzewane brzegi taśmy 

4.  System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczowym 

wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną 

5.  Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy 

6.  Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione w technice out-in oraz in-out 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 21. Dotyczy Pakietu nr 21, poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 1 szt. próbki niesterylnej z uwagi na 

ten sam rodzaj siatki różniący się tylko rozmiarem? W razie braku zgody na próbkę niesterylną prosimy o możliwość 

dostarczenia 1 szt. próbki do pakietu 21. 

Uzasadnienie: 

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność 

postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.  

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 22. Pakiet nr 5 – Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez 

zmian? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 23. Pakiet nr 5, poz. 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 30 mm? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 24. Pakiet nr 6, 7, 13 – Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie podtrzymywania tkankowego po 2 

tygodniach 40% i okresie wchłaniania max. 120 dnia, pozostałe parametry bez zmian? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 25. Pakiet nr 11 – Czy Zamawiający dopuści nitkę syntetyczną monofilamentową wchłanialną, bez powleczenia 

antybakteryjnego, o sile podtrzymywania tkankowego 65-70% po 28 dniach i okresie całkowitego wchłaniania do 

210 dni? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 26. Pakiet nr 14 – Czy Zamawiający dopuści nitkę syntetyczną monofilamentową wchłanialną, o sile podtrzymywania 

tkankowego 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach i okresie całkowitego wchłaniania do 210 dni? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
  

Pytanie 27. Pakiet nr 16 poz. 1 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy 

29 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas 

wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z regulacją docisku zaszywek z zakresie 1,6-2,4 mm? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 28. Pakiet nr 16 poz. 2 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy 

32 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas 

wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z regulacją docisku zaszywek w zakresie 1,8 – 2,6 mm? 

Odpowiedź; Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 29. Pakiet nr 19 poz. 3 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler 

liniowy 60 mm, o długości linii szwu 59 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek wykonanych ze 

stopu tytanu, z okrągłego drutu, załadowanego ładunkiem do tkanki grubej (4,8 mm przed zamknięciem , 2,0mm po 

zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; 

stapler posiada jedną dźwignię zamykająco – spustową? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

  
 

Pytanie 30. Pakiet nr 16 poz. 4 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler 

liniowy z nożem 60 mm, dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z okrągłego drutu, wysokość zszywek 

4,8mm, łącznie do 8 strzałów z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowa, sterylny, 

jednorazowego użytku? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 31. Pakiet nr 16 poz. 5 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym 

nożem w każdym ładunku, długość 100 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, 

podwójna linia zaszywek wykonanych ze stopu tytanu po obu stronach cięcia, na całej długości, wysokość zszywek 

3,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

   

Pytanie 32. Pakiet nr 16 poz. 6 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym 

nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, 

podwójna linia zaszywek wykonanych ze stopu tytanu po obu stronach cięcia, na całej długości, wysokość zszywek 

3,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 33. Pakiet nr 16 poz. 7 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym 

nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, 

podwójna linia zszywek wykonanych ze stopu tytanu po obu stronach cięcia, na całej długości, wysokość zszywek 4,8 

mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 34. Pakiet nr 16, poz. 9, 10, 13, 14, 15, 16 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści ładunki do staplera 

liniowego z nożem, wykonane z okrągłego drutu, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia, pozostałe 

parametry zgodnie z SWZ? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
  

Pytanie 35. Pakiet nr 16 poz. 11 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym 

nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, 

podwójna linia zaszywek wykonanych ze stopu tytanu po obu stornach cięcia, na całej długości, wysokość zszywek 

4,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 36. Pakiet nr 16 poz. 12 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym 

nożem w każdym ładunku, długość 100 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, 

podwójna linia zszywek wykonanych ze stopu tytanu po obu stronach cięcia, na całej długości, wysokość zszywek 4,8 

mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 37. W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy się  

z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa 

w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli – 

potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania 

oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postepowań wszczętych na skutek 

wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z 

oryginałem. 

Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania 

zobowiązań w imieniu wykonawcy. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ z pełnomocnictwa winno wynikać prawo do podpisania oferty oraz innych 

oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być zgodne z § 6 ust. 3 

„Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego” na 

podstawie art. 70 ustawy Pzp.  
 

Pytanie 38. Czy Zamawiający w pakiecie 1, poz. 2 dopuści igłę pogrubioną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
  

Pytanie 39. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści nić polipropylenowo - polietylenową? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytanie 40. Czy Zamawiający w pakiecie 5, poz. 1,2 dopuści igłę o długości 30mm? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 41. Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści nici o okresie wchłaniania 13-36 miesięcy? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
  

Pytanie 42. Czy Zamawiający w pakiecie 9, poz. 1 dopuści nić o długości 70 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

Pytanie 43. Czy Zamawiający w pakiecie 28 dopuści wosk będący mieszaniną wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%) o 

gramaturze 2,95? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 w poz. 1 oraz 2 siatkę polipropylenową lekką 

43,7g/m2, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 wzoru umowy w następujący sposób: 

§ 7 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1.1 w wysokości 0,2% wartosci brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej 

dostawie w terminie okreslonym w §2 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwloki. Nie zmienia to uprawnien 

Zamawiajacego wynikajacych z §2 ust. 8 umowy; 

1.2 gdy Zamawiajacy lub Wykonawca rozwiaze umowe w calosci lub w danej czesci z powodu okolicznosci, za które 

ponosi odpowiedzialnosc Wykonawca - w wysokosci 5% wartosci brutto niezrealizowanej calosci lub części 

umowy 

1.3 w wysokosci 0,2% wartosci niezrealizowanej dostawy okreslonej w zalaczniku nr 1 do umowy, w przypadku 

uchybienia terminowi okreslonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzien zwloki. Nie 

zmienia to uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z § 2 ust. 8 umowy; 
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1.4 w wysokosci 0,2% wartosci brutto niedostarczonego zamówienia, w przypadku uchybienia (zwloki) terminowi 

okreslonemu w §2 ust. 5, za kazda rozpoczeta godzine. Nie zmienia to uprawnien Zamawiajacego wynikajacych 

z § 2 ust. 8 umowy; 

1.5 gdy Zamawiajacy lub Wykonawca odstapi od danej czesci umowy lub calosci umowy lub w inny sposób ja 

zakonczy z powodu okolicznosci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc - w wysokosci 5% wartosci 

brutto niezrealizowanej calosci lub części umowy 

1.6 w wysokosci 50,00 zl za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §1 ust. 3 niniejszej 

umowy. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 46. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 47. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 

zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1.  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1.1 w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia, gdy Wykonawca nie 

zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia. (…)  

1.2  w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w     

przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień 

zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy (…) 

1.4   w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, w przypadku uchybienia (zwłoki) terminowi 

określonemu w § 2 ust. 5, za każdą rozpoczętą godzinę, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niedostarczonej w terminie części zamówienia (…)  

1.6  w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3    

niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą 

niedostarczone w terminie dokumenty. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

  

 

Pytanie 48. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku o od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz 

ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez 

siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
  

Pytanie 49. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 2 dopuści igłę o dł. 36mm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 50. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 5 dopuści igłę o długości 36 mm? Pozostałe parametry bez zmian 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 51. Czy w pakiecie 1 w poz. 7 dopuści igłę o dł. 45 mm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 52. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 odstąpi od wymogu złożenia próbki do poz. 2, 5, 7? Dostarczenie próbek do 

pozostałych pozycji w naszym mniemaniu w pełni pozwoli zweryfikować Zamawiającemu jakość dostarczonego 

asortymentu. 

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczony w całości 

zgodnie z SWZ przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 53. Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 1 dopuści igłę o dł. 9 mm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 54. Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 2 dopuści krzywiznę igły 3/8 koła? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 
Pytanie 55. Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 8 dopuści igłę o długości 40 mm z nitką o długości 100cm? Pozostałe parametry 

bez zmian. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 56. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 odstąpi od wymogu złożenia próbki do poz. 1,8? Dostarczenie próbek do 

pozostałych pozycji w naszym mniemaniu w pełni pozwoli zweryfikować Zamawiającemu jakość dostarczonego 

asortymentu. 

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczony w całości 

zgodnie z SWZ przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 57. Czy Zamawiający w pakiecie 3 w poz. 22 dopuści nić o długości 6x45cm z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Pozostałe parametry bez zmian. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 58. Czy Zamawiający w pakiecie 3 w poz. 24 dopuści nić o długości 6x45cm z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Pozostałe parametry bez zmian. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 59. Czy Zamawiający w pakiecie 3 w poz. 29 dopuści igłę okrągłą pogrubioną? Pozostałe parametry bez zmian. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 60. Czy Zamawiający w pakiecie 3 odstąpi od wymogu złożenia próbki do poz. 22, 24, 29? Dostarczenie próbek do 

pozostałych pozycji w naszym mniemaniu w pełni pozwoli zweryfikować Zamawiającemu jakość dostarczonego 

asortymentu. 

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, ze w przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczony w całości 

zgodnie z SWZ przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 61. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 11 dopuści igłę o długości 37mm? Pozostałe parametry bez zmian. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 62. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 odstąpi od wymogu złożenia próbki do poz. 11,12? Dostarczenie próbek do 

pozostałych pozycji w naszym mniemaniu w pełni pozwoli zweryfikować Zamawiającemu jakość dostarczonego 

asortyment. 

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczony w całości 

zgodnie z SWZ przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 63. Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 odstąpi od wymogu złożenia próbki do poz. 1,5? Dostarczenie próbek do 

pozostałych pozycji w naszym mniemaniu w pełni pozwoli zweryfikować Zamawiającemu jakość dostarczonego 

asortymentu. 

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczony w całości 

zgodnie z SWZ przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
  

Pytanie 64. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26 dopuści pętle endoskopową wykonaną z glikolidu i laktydu okres wchłaniania 56-

70 dni, wytrzymałość 75% po 14 dniach, długość 53 cm, grubość 0? 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 65. Dotyczy Pakietu nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów nowszej generacji tzn. nici 

wchłanialnej, syntetycznej, plecionej, z poliglaktyny 910, powlekanej poliglaktyny 910, powlekanej poliglaktyną 370 i 

sterynianem wapnia o podtrzymaniu tkankowym min 50% po 5 dniach, wchłanialnej max do 52 dni? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 66. Pakiet nr 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1 ze szwem z igłą okrągłą 
1/2 koła 48 mm odporna na złamania lub wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych o czym będzie mógł się 

Zamawiający przekonać na podstawie dostarczonych próbek? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 67. Pakiet nr 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 5 ze szwem z igłą 36 

mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 68. Pakiet nr 1 - - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 7 ze szwem z igłą 40 

mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 69. Pakiet nr 2 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 i 2 ze szwem z igłą 

podwójną 13 mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 70. Pakiet nr 3 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 – 29 ze szwem 

nowszej generacji tzn. szwem syntetycznym, plecionym z poliglaktyny 910, powlekanym poliglaktyną 370 oraz 

sterynianem wapnia o okresie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni, przez pierwszych 14 dni 75%, a pierwszych 

21 dni 50%, o całkowitej absorbcji masy szwu od 56 do 70 dnia? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
  

Pytanie 71. Pakiet nr 3 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 5 ze szwem z igłą 21 

mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

  
 

Pytanie 72. Pakiet nr 3 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 12 ze szwem z igłą 

okrągłą 30 mm bez określenia pogrubiona, ale odporna na złamania lub wygięcia w trudnych warunkach 

operacyjnych o czym Zamawiający będzie się mógł przekonać na podstawie dostarczonych próbek? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 73. Pakiet nr 3 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 13 ze szwem o długości 

70 cm (tolerancja dopuszcza szew 72cm)? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 74. Pakiet nr 3 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 19 z nitką grubości o 1 

z igłą 80 mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 75. Dotyczy pakietu nr 5 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1, 2 ze 

szwem z igłą 30 mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 76. Dotyczy Pakietu nr 6 – zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 -5 ze szwem 

wchłanialnym, monofilamentowym, syntetycznym o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 60-80%, po 

14 dniach 40-30%, o całkowitej absorbcji masy szwu do 120 dni? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 77. Dotyczy Pakietu nr 6 - Zwracamy się z prośbą  o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 4 ze szwem z 

igłą 26 mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 
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Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

  
 

Pytanie 78. Dotyczy Pakietu nr 7 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1-3 ze szwem 

wchłanialnym, monofilamentowym, syntetycznym o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 60-80%, po 

14 dniach 40-30%, o całkowitej absorbcji masy szwu od 90 do 120 dni? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
  

Pytanie 79. Dotyczy Pakietu nr 7 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 4 ze szwem z 

igłą 26 mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 80. Dotyczy Pakietu nr 13 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 ze szwem 

wchłanialnym, monofilamentowym, syntetycznym o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 60-80%, po 

14 dniach 40-30% o całkowitej absorbcji masy szwu do 120 dni? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
  

Pytanie 81. Dotyczy Pakietu nr 13 – Zwracamy się z prośba o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą prostą 

konwencjonalnie tnącą 60mm 70cm? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 82. Dotyczy Pakietu nr 14  Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 ze szwem 

wchłanialnym, monofilamentowym, syntetycznym o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 70%, po 28 

dniach 50-60%, o całkowitej absorbcji masy szwu od 180 – 220 dni? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

  

Pytanie 83. Dotyczy Pakietu nr 15 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 ze szwem 

wchłanialnym, monofilamentowym, syntetycznym o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 70%, po 28 

dniach 50-60% o całkowitej absorbcji masy szwu do 220 dni? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 84. Dotyczy Pakietu nr 1 – 7, 12 – 15: Czy w związku z zapisem „Brak efektu pamięci nitki po wyjęciu (nitka po wyjęciu z 

opakowania, rozprostowuje się)” – Zamawiający wymaga opakowań zmniejszających pamięć szwu typu Realy tzn.: 

nici nawiniętej na okrągło na plastikową tackę? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

   

Pytanie 85. Dotyczy Pakietu nr 16 – Zwracamy się z prośba o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1, 2 ze 

staplerem okrężnym, z automatyczną regulacją docisku zszywek bez łamanego kowadełka ponieważ ostatnie 

badania nie potwierdzają, że stapler z łamaną główką po oddaniu strzału zwiększa bezpieczeństwo podczas 

wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, a wręcz odwrotnie może to zespolenie naruszyć?! Obecny 

zapis uniemożliwia złożenie oferty większej ilości oferentów co jest nieekonomiczne dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 86. Dotyczy Pakietu nr 16 – Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga staplerów okrężnych 

dwa czy trzyrzędowych? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

  

Pytanie 87. Dotyczy Pakietu nr 16 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1 ze staplerem 

o średnicy 29 mm? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 88. Dotyczy Pakietu nr 16 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty: w pozycji 2 ze staplerem 

o średnicy 32mm? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 89. Dotyczy Pakietu nr 16 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 3 ze 

automatycznym staplerem liniowym o długości linii cięcia 60 mm i dla bezpieczeństwa zespolenia długości szwu 64 

mm z dołączonym ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm) bez jego 

wstępnego załadowania z jedną dźwignią zamykająco – spustową ułatwiającą użycie – obsługa jedną ręką 

(zamykanie, wystrzelenie i zwalnianie)? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 90. Dotyczy Pakietu nr 16 - Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga staplera liniowego 

szyjącego czy staplera liniowego tnącego – szyjącego? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 91. Dotyczy Pakietu nr 19 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w poz. 1 i 2 z siatką 

płaską z polipropylenu o makroporowej strukturze z zaokrąglonej brzegami siatki o dwukierunkowej elastyczności: 

- o grubości 0,6 mm, 

- o wielkości porów 2,3x1,5mm 

- o wadze 55g/m2? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
    

Pytanie 92. Dotyczy Pakietu nr 20 – Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie przez Zamawiającego jakiej wymaga siatki np. 

makroporowej tzn. o min. wielkości porów 2,3x1,5mm i gramaturze do 55 g/m2 zaokrąglonymi brzegami o 

dwukierunkowej elastyczności? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

       

              

            Zatwierdził 

 

                  Wiceprezes Zarządu  

                                    lek. med. Urszula Marjańska 

 

 


