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Numer sprawy 39/ZP/2019                                                Zgorzelec, dnia 27.09.2019r. 
DZP/494/2019 
 
 
 
 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
 
 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych, siatek 
przepuklinowych, różnych materiałów szewnych. 
 
 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 j.t. ze zm.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
(ZAPYTANIE NR 1) 
Pytanie 1. (Pakiet nr 6) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki polipropylenowej: 
Poz. 1 – o wielkości porów 1 x 1,25 mm 
Poz. 2 – o wadze 50 g, grubości 0,4l, wielkości porów 1 x 1,25 mm w rozm. 4,5 x 10cm 
Poz. 3 – o wadze 50 g, grubości 0,4l, wielkości porów 1 x 1,25 mm. 
Odp. Poz. 1 – Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
         Poz. 2 – Zamawiający nie dopuszcza. 
         Poz. 3 – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2. (Pakiet nr 8 poz. 1 i 2) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki polipropylenowej o wielkości porów 1 x 1,25 mm  
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 3. (Pakiet nr 10) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki polipropylenowej: 
Poz. 1 – rozm 7,5 x 10 cm 
Poz. 2 – rozm 5,1 x 35,6 cm 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
(ZAPYTANIE NR 2) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 10 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej z utlenionej resorbowalnej celulozy, która jest 
wyrobem medycznym klasy III. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 10 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Odp. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 10 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej w rozmiarze 7,5 x 10cm. Tak mała różnica nie 
wpływa na jakość ani użytkowanie produktu. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
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Pytanie 4. dot. Pakiet nr 11, 12 
Czy Zamawiający dopuści gąbki hemostatyczne z żelatyny wieprzowej, która osiąga hemostazę w ciągu 3-6 minut, 
upłynnia się w ciągu 3-5 dni i ulega całkowitemu wchłonięciu w 3-4 tygodnie oraz posiada w instrukcji 
użytkowania potwierdzenie do stosowania w neurochirurgii? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że może być stosowana łącznie z antybiotykami i 
trombiną. 
 
(ZAPYTANIE NR 3) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 6, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści sterylne siatki polipropylenowe o wadze 80g/m2, grubości 0,47mm, wielkości porów 
0,92 mm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 6. poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści sterylne siatki polipropylenowe o wadze 35g/m2, grubości 0,32mm, wielkości porów 1,3 
mm w rozmiarze 5x 12? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 6. poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści sterylne siatki polipropylenowe o wadze 35g/m2, grubości 0,32mm, wielkości porów 1,3 
mm w rozmiarze 6x 11, pakowane po 3 sztuki? 
Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.  
 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 6. poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści sterylne siatki polipropylenowe o wadze 35g/m2, grubości 0,32mm, wielkości porów 1,3 
mm, pakowane po 3 sztuki? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 5. dot. Pakiet nr 8. poz. 1, 2 
Czy Zamawiający dopuści sterylne siatki polipropylenowe o wadze 80g/m2, grubości 0,47mm, wielkości porów 
0,92 mm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 6. dot. Projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od § 2 pkt. 2? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 7. dot. Projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od § 2 pkt. 7? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 8. dot. Projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 pkt. 3 wzoru umowy, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej 
części umowy? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
(ZAPYTANIE NR 4) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 7. poz. 1 

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 10/0 z dwoma igłami o krzywiźnie: 3/8 koła, przy 
równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 7. poz. 3 
Czy w Pakiecie nr 7 poz. 3 Zamawiający dopuści nić 8/0 z dwoma igłami o długości 7.0mm, przy równoczesnym 
spełnieniu pozostałych wymagań? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
(ZAPYTANIE NR 5) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 1. poz. 1-36 
Czy Zamawiający dopuści w w/w  pozycjach nici, które zachowują ok.80% podtrzymywania tkankowego po 2 
tygodniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 1. poz. 37-45 
Czy Zamawiający dopuści w w/w  pozycjach nici, które zachowują ok.50% podtrzymywania tkankowego po 8-11 
dniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań 
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Pytanie 3. dot. Pakiet nr 1. poz. 46-48 
Czy Zamawiający dopuści w w/w  pozycjach nici, które zachowują ok. 25% podtrzymywania tkankowego po 4 
tygodniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 1. poz. 31, 46 
Czy Zamawiający dopuści w w/w  pozycjach igłę okrągłą przyostrzoną? 
Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 5. dot. Pakiet nr 1. poz. 45 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę o długości 37mm? 
Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 6. dot. Pakiet nr 3. poz. 17-19, 28-31, 49, 50-51, 54-57 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu, przychylenie się do 
naszej prośby pozwoli złożyć  naszej firmie konkurencyjną ofertę. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.  
 
Pytanie 7. dot. Pakiet nr 3. poz. 52-53 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici syntetyczne z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane 
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego 50% po 8-11 dniach,  
wchłanianie zgodne z SIWZ? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 8. dot. Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75cm? 
Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 9. dot. Pakiet nr 4. poz. 5-9 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici  plecione, niewchłanialne, nici z politreftalatanu polietylenu 
powlekane silikonem? 
Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 10. dot. Pakiet nr 4. poz. 10, 12, 13, 22, 23 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym 
ostrzem ( typu micro-point ) lub igły odwrotnie tnącej kosmetycznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów 
materiału szewnego ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza igły odwrotnie tnącę kosmetyczne, podwójne. 
 
Pytanie 11. dot. Pakiet nr 4. poz. 16-29 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici monofilamentowe, syntetyczne, polipropylenowe, niewchłanialne? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 12. dot. Pakiet nr 4. poz. 30 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji materiału hemostatycznego o okresie 
wchłaniania do 1 miesiąca lub wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu, przychylenie się do naszej prośby 
pozwoli złożyć  naszej firmie konkurencyjną ofertę. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego 
Pakietu. 
 
Pytanie 13. dot. Pakiet nr 5. poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji materiał szewny sterylizowany tlenkiem etylenu? 
Uzasadnienie: obie metody gwarantują uzyskanie sterylnego produktu.  
W przypadku odmownej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań 
 
Pytanie 14. dot. Pakiet nr 5. poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji materiał szewny z igłą o długości 6 lub 6,5 mm?  
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań 
 
Pytanie 15. dot. Pakiet nr 6 
Czy w w/w Pakiecie Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na poszczególne pozycje? W przypadku 
odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na poszczególne pozycje i nie wyraża zgody 
na wyłączenie pozycji 1 do osobnego pakietu. 
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Pytanie 16. dot. Pakiet nr 6. poz. 1 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji siatek polipropylenowych z porami  
wielkości 1-5 – 2,5 mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 17. dot. Pakiet nr 6. Poz. 2,3 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach siatek polipropylenowych o wadze 40 
g/m2 i grubości 0,39mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 18. dot. Pakiet nr 8 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie siatek polipropylenowych z porami  
wielkości 1-5 – 2,5 mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 19. dot. Pakiet nr 10 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiału hemostatycznego klasy III.  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
(ZAPYTANIE NR 6) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 8. poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści siatki z wielkością porów 1.1,25mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
(ZAPYTANIE NR 7) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 6. poz. 1, 2, 3 
Czy Zamawiający w Zadaniu 6, pozycji 1,2,3 uzna za równoważne i dopuści niewchłanialne, makroporowate, 
polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń  
w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany w operacjach  
z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Gramatura implantu 39 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość 
implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić  
o grubości 120 µm = 0,12mm 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
(ZAPYTANIE NR 8) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 6. poz. 2, 3 
Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 2, 3 dopuści sterylne siatki polipropylenowe do zaopatrywania przepuklin, 
o wadze 30g/m2, grubości 0,32mm, wielkości porów 1,5 x 1,5mm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 6. poz. 2 
Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 2 dopuści siatkę w rozmiarze 6,1 x 11,1 cm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
(ZAPYTANIE NR 9) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 1. poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 30mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 1. poz. 31 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 1. poz. 42 
Co Zamawiający ma na myśli szwy z igłą o krzywiźnie ½ koła? 
Odp. Zamawiający ma na myśli szwy z igła o krzywiźnie ½ koła lub 3/8 koła. 
 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 2. poz. 22 
Czy Zamawiający ma na myśli szwy o grubości „1”? 
Odp. Zamawiający ma na myśli szwy o grubości „1” 
 
Pytanie 5. dot. Pakiet nr 7. poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 6,2mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
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Pytanie 6. dot. Pakiet nr 7. poz. 1, 3 
Czy Zamawiający ma na myśli szwy z igła o krzywiźnie 3/8 koła? 
Odp. Zamawiający dopuszcza szwy z igłą o krzywiźnie 3/8 koła, przy równoczesnym spełnieniu 
pozostałych wymagań. 
 
(ZAPYTANIE NR 10) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 4. poz. 11 
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 11 dopuści nitkę o długości 30cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 4. poz. 13 
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 13 dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwklęsłą pojedynczą, 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań, jednocześnie 
Zamawiający informuje, że igła podwójna jest w pozycji 14. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 4. poz. 17 
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 17 dopuści igłę o długości 16mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 4. poz. 18 i 20 
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 18  i 20 dopuści igłę czarną, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Zamawiający nie określa koloru igieł.  
 
Pytanie 5. dot. Pakiet nr 10 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pod pojęciem „Rozpuszczalna, sterylna gaza hemostatyczna z oxydowanej 
regenerowanej częściowo gazy celulozowej” rozumie i będzie wymagał rozpuszczalną, sterylną gazę 
hemostatyczną z oksydowanej regenerowanej celulozy, zawartość grupy karboksylowej 18–21%, pH 2,5–3,5 
udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – 
udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania? 
Odp. Zamawiający dopuszcza i nie wymaga. 
 
Pytanie 6. dot. Pakiet nr 10. poz. 1 
Czy Zamawiający w Pakiecie 10 pozycja 1 dopuści materiał hemostatyczny w rozmiarze 5x7,5cm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
(ZAPYTANIE NR 11) 
Pytanie 1. dot. projektu umowy 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji 

oraz 3 dniowego terminu na ewentualną wymianę towaru po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 6 ust. 5, który otrzymuje 
brzmienie: „W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić 
bezzwłocznie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni, 
jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i wymienić reklamowany 
towar na wolny od wad w terminie 3 dni, od daty rozpatrzenia reklamacji”. 
 
Pytanie 2. dot. projektu umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 

w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 3: 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie swoich zobowiązań umownych: 

a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z 

zapisów § 2 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej lub wadliwej 

partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niedostarczonej lub wadliwej partii towaru. 

 Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia 

umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w 

§ 7 ust. 3 niniejszej umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie 

Wykonawcę do należytego wykonania umowy; 

b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w 

wysokości 50 zł za każdy przypadek, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części 

umowy.  
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3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość 
żądania kary umownej w wysokości 5%, niezrealizowanej części niniejszej umowy. 

  Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

Z poważaniem 
 
         Z upoważnienia Dyrektora 
 
               Radosław Jabłoński 
         Zastępca Kierownika Działu 
              Zamówień Publicznych   
                   i Zaopatrzenia 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Otrzymują: 

1) Strona internetowa zamawiającego: www.spzoz.zgorzelec.pl 
3)  A/a 
 
 

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński  
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
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