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Pismo: PZP-225/09/2017  Korfantów dnia: 21.07.2017 r. 

 

O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na ” Sukcesywne dostawy artykułów medycznych”. 

 
Pytanie nr 1 

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w pakietu na części, według typów 
(rodzajów) nici, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert.  
UZASADNIENIE: Umieszczenie w w/w pakiecie wielu rodzajów nici wchłanianych jak                                        
i niewchłanialnych znacznie ogranicza w sposób istotny możliwość przystąpienia do 
przetargu szerszego kręgu Wykonawców, a tym samym skazuje Zamawiającego na 
ograniczony wybór ofert. Może to spowodować znaczne podwyższenie kosztów realizacji 
tego zadania -  a biorąc pod uwagę obecną sytuację w służbie zdrowia nie jest to 
najkorzystniejsze dla Szpitala - co nie miałoby miejsca gdyby podzielono w/w załącznik 
według rodzajów nici, np.: 

 poz. 1 – poz. 7 – pakiet nr 1a 
 poz. 8 – pakiet nr 1b 
 poz. 9 – poz. 29 – pakiet nr 1c 
 poz. 26 – poz. 29 – pakiet nr 1d 
 poz. 30 – pakiet nr 1e 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2, pakiet I, poz. 8 

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materiału szewnego bez klipsów 
mocujących. 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące : 

Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3, pakiet I, poz. 9-29 
 

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie plecionkę syntetyczną – 
wchłanialną, z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, 
o czasie wchłaniania 60-90 dni. 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące : 

Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 4, pakiet I, poz. 27 

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej z tnącym ostrzem – 
przyostrzonej, w miejsce igły okrągłej z zakończeniem trokarowym. 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5, pakiet I, poz. 26-29 

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie syntetyczny monofilament, 
wchłanialny, wykonany z polidwuoksanonu, o okresie podtrzymywania tkanki po 57 dniach 
ok. 40% od zaimplantowania i czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni. 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące :  

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informuje o omyłce pisarskiej w załączniku nr 1a 

dotyczącej kolumny Lp. Polega ona na błędnej numeracji po pozycji 29, gdzie powinno być: 

   

 

Poprawiony załącznik nr 1a jest do pobrania ze strony Zamawiającego 

http://bip.ocr.pl/114/postepowania-przetargowe-w-2017-roku. 

 

Pytanie nr 6, pakiet II, poz. 11-13 

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w op.a’1szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 7, pakiet II, poz. 20 

Czy Zamawiający dopuści płatek włókninowy o wymiarach 30mmx65mm? 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące :  

Tak, Zamawiający dopuszcza, za wskazaniem, że dotyczy to pozycji nr 19 w załączniku 1b. 

Pozostałe wymagania bez zmian. 

 

 

Syntetyczny, monofilament, wchłanialny wykonany z polidwuoksanonu o okresie podtrzymywania tkanki do 
10 tygodni, 50- 70% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28- 35 dniach od zaimplantowania i 
czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni 

30 
48mm, 1/2 koła igła okrągła o zakończeniu 
krótkim tnącym, 150 cm, pętla  1   saszetka 408         

31 40mm, 1/2 koła, odw rotnie tnąca, 90 cm 0   saszetka 144         

32 40mm, 1/2 koła, odw rotnie tnąca, 90 cm 1   saszetka 72         

33 40mm, 1/2 koła, odw rotnie tnąca, 90 cm 2   saszetka 96         

Wosk kostny                 

34 tabletka o gramaturze min. 2,95 g      saszetka 24         
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Pytanie nr 8, pakiet VI, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu i  dłoni 0,35±0,02 mm, na mankiecie  
0,34±0,02 mm, rozciągliwości  min 700%, siłe zrywu min 19 N, poziom osłabienia 
promieniowania 61% przy wiązce 60kV i 28% przy wiązce 120kV, pozostałe parametry 
zgodnie z siwz? 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące : 

Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 9, pakiet VII, poz. 3-4 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące : 

Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 10, pakiet VII, poz. 5-6 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące :  

Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 projektu umowy 5 

dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.  

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający informuje, że w § 5 projektu umowy termin na rozpatrzenie reklamacji nie może 

być dłuższy niż 7 dni. Tym samym Zamawiający przewidział dłuższy termin niż 

zaproponowany w pytaniu. 

 

Pytanie nr 12 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1: 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

 
b)  w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia nie dostarczonego w term inie,       
     za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości           
     brutto zamówienia nie dostarczonego w terminie; 

 
c)  w wysokości 0,5 % wartości brutto reklamowanego towaru za opóźnienie w                 
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     usunięciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji za każdy     
     rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na       
     usunięcie poszczególnych wad, jednak nie więcej niż 10% wartości  brutto        
     reklamowanego towaru. 

 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące : 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmiany. 

 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust 1:b-c, wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało 

zastąpione słowem "zwłoki"? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące : 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmiany. 

 

Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmainy cen w przypadku przekraczającej 

3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia 

umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych 

opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia podpisania umowy przekroczy 3%? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmiany. 

 

 

Pytanie nr 15, pakiet III, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o wymiarach 11cm x 11cm, 

wyposażonego dodatkowo w samoprzylepną i chroniącą krawędź mocującą, ułatwiającą jego 

zakładanie? Pozostałe parametry bez zmian. 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące : 

Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

  


