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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/431/2021 

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

o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3331/5/2021 

 

 

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 z późn. zm.) „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. 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 2. 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 niedostarczonego 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. (…)  

1.3  w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanej części dostawy, 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 3. 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 4. Czy Zamawiający dopuści wosk wykonany z mieszaniny wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego 

– 20 %? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

Pytanie 5. Pakiet nr 3 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 w zakresie 1,6 - 2,4 mm? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 6. Pakiet nr 3 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 7. Pakiet nr 3 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 drutu o przekroju okrągłym na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia, 

załadowanego ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm 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 8. Pakiet nr 3 poz. 4 - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler 

liniowy 45 mm, o długości linii szwu 42,5 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek wykonanych ze 

stopu tytanu, z drutu o przekroju okrągłym na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia, 

wysokość otwartych 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 9. Pakiet nr 3 poz. 5 - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler 

liniowy z nożem 100 mm, ładowany, do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, pdwójna linia zszywek, 

wykonanych ze stopu tytanu, po obu stronach cięcia na całej długości, wysokość otwartych zszywek 3,8 mm, 

rękojeść gumowa, antypoślizgowa? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 
Pytanie 10. Pakiet nr 3 poz. 6 - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler 

liniowy z nożem 80 mm, ładowany, do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, pdwójna linia zszywek, 

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

rękojeść gumowa, antypoślizgowa? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 11. Pakiet nr 3 poz. 7 - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler 

liniowy z nożem 60 mm, ładowany, do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, pdwójna linia zszywek, 

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

rękojeść gumowa, antypoślizgowa? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 12. Pakiet nr 3 poz. 8 - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler 

liniowy z nożem 60 mm, ładowany, do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, pdwójna linia zszywek, 

wykonanych ze stopu tytanu, po obu stronach cięcia na całej długości, wysokość otwartych zszywek 3,8 mm, 

rękojeść gumowa, antypoślizgowa? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 13. Pakiet nr 3 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. 
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Pytanie 14. Pakiet nr 3 poz. 11 - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym 

nożem w każdym ładunku, 80 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 15. Pakiet nr 3 poz. 12 - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym 

nożem w każdym ładunku, 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 16. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 1, obok istniejących zapisów, staplera okrężnego jednorazowego o 

średnicy 28 mm, zakrzywionego z kowadełkiem sztywnym oraz manualną regulacją docisku zszywek umożliwiającą 

określenie poziomu kompresji tkanek. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 17. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 2, obok istniejących zapisów, staplera okrężnego jednorazowego o 

średnicy 32 mm, zakrzywionego z kowadełkiem sztywnym oraz manualną regulacją docisku zszywek umożliwiającą 

określenie poziomu kompresji tkanek. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 18. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 3, obok istniejących zapisów, jednorazowego automatycznego 

staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, załadowanego ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej 

zszywki 4,5mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
  

Pytanie 19. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 4, obok istniejących zapisów, jednorazowego automatycznego 

staplera liniowego o długości linii szwu 46mm, załadowanego ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej 

zszywki 4,5mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

  

Pytanie 20. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 5, obok istniejących zapisów, staplera liniowego, jednorazowego, z 

nożem, długość 100 mm, ładowany do 8 strzałów, pdwójna linia tytanowych zszywek po obu stronnach cięcia na 

całej długości, poszerzone kowadełko, wysokość zszywek 3,8 mm, rękojeść antypoślizgowa. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 21. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 6, obok istniejących zapisów, staplera liniowego, jednorazowego, z 

nożem, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, pdwójna linia tytanowych zszywek po obu stronnach cięcia na całej 

długości, poszerzone kowadełko, wysokość zszywek 3,8 mm, rękojeść antypoślizgowa. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 22. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 7, obok istniejących zapisów, staplera liniowego, jednorazowego, z 

nożem, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, pdwójna linia tytanowych zszywek po obu stronnach cięcia na całej 

długości, poszerzone kowadełko, wysokość zszywek 4,5 mm, rękojeść antypoślizgowa. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 23. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 8, obok istniejących zapisów, staplera liniowego, jednorazowego, z 

nożem, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, pdwójna linia tytanowych zszywek po obu stronnach cięcia na całej 

długości, poszerzone kowadełko, wysokość zszywek 3,8 mm, rękojeść antypoślizgowa. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 24. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 9, obok istniejących zapisów, ładunku do staplera liniowego z 

nożem o długości 60mm, zszywki tytanowe, wysokość zszywek 3,8mm. 
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Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 25. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 10, obok istniejących zapisów, ładunku do staplera liniowego z 

nożem o długości 60mm, zszywki tytanowe, wysokość zszywek 4,5mm. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
  

Pytanie 26. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 11, obok istniejących zapisów, staplera liniowego, jednorazowego, 

z nożem, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, pdwójna linia tytanowych zszywek po obu stronnach cięcia na 

całej długości, poszerzone kowadełko, wysokość zszywek 4,5 mm, rękojeść antypoślizgowa. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

  
 

Pytanie 27. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 12, obok istniejących zapisów, staplera liniowego, jednorazowego, 

z nożem, długość 100 mm, ładowany do 8 strzałów, pdwójna linia tytanowych zszywek po obu stronnach cięcia na 

całej długości, poszerzone kowadełko, wysokość zszywek 4,5 mm, rękojeść antypoślizgowa. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 28. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 13, obok istniejących zapisów, ładunku do staplera liniowego z 

nożem o długości 100mm, zszywki tytanowe, wysokość zszywek 4,5mm. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 29. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 14, obok istniejących zapisów, ładunku do staplera liniowego z 

nożem o długości 100mm, zszywki tytanowe, wysokość zszywek 3,8mm. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 30. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 15, obok istniejących zapisów, ładunku do staplera liniowego z 

nożem o długości 80mm, zszywki tytanowe, wysokość zszywek 3,8mm. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 31. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 16, obok istniejących zapisów, ładunku do staplera liniowego z 

nożem o długości 80mm, zszywki tytanowe, wysokość zszywek 4,5mm. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 32. W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczacych zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z 

prośba do Zamawiajacego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiajacego będzie złożenie pełnomocnictwa w 

oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciagania zobowiazań 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 postępowań wszczętych na skutek 

wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodnośc 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.. 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

       

              

            

 Zatwierdził 

 

                       Wiceprezes Zarządu  

                                         lek. med. Urszula Marjańska 

 

 


