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Dot. Nr sprawy: ZP/6/PN/13

Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 
roku (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr 
sprawy:ZP/6/PN/13) na bieżące dostawy materiałów szewnych 

Pytanie Nr 1:
Dot. Pakiet nr 1 poz. 1-18
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwów syntetycznych, 
wchłanialnych, wielowłókninowych, powlekanych, podtrzymujących tkankowe 75% w 14 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza  w/w szwy 
Pytanie Nr 2:
Dot. Pakiet nr 1 poz. 19-22
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu lub dopuszczenie nici syntetycznych, 
wchłanialnych, monofilamentowych o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach 5% i czasie 
wchłaniania 90-120 dni.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
Pytanie Nr 3:
Dot. Pakiet nr 2
Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici syntetyczne, wchłanialne, wielowłókninowe powlekane 
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymywanie tkankowe 50% po 8-11 dniach i czasie 
wchłaniania zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
Pytanie Nr 4:
Dot. Pakiet nr 6
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici bez powleczenia antybakteryjnego i 
podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
Pytanie Nr 5
Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby 
przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym 
użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji 
przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą 
zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu aby każde opakowanie 
zbiorcze wyrobów było zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim (pkt 3 ppk 
3.4 siwz)? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach 
zbiorczych będą w języku polskim.
Odpowiedź:
Tak
Pytanie Nr 6
Czy Zamawiający w § 5 ustęp 1 pkt 1 zastąpi słowa „wartości niezrealizowanej części umowy” słowami 
„wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 



Pytanie Nr 7
Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby gaza  celulozowa z pakietu nr 4 pozycja 3 wchłaniania 
się w czasie od 7 do 14 dni?
Odpowiedź:
Nie 
Pytanie Nr 8
Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby gaza  celulozowa z pakietu nr 4 pozycja 3 
charakteryzowała się wartością pH poniżej 3? Kwaśny odczyn gazy  hemostatycznej powoduje, że ma 
ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii.  Wynika to z faktu, że 
kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje 
chorobotwórcze.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w/w produkt
Pytanie Nr 9
Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samy w trosce o dobro i zdrowie 
pacjentów Zamawiający wymaga aby gaza  celulozowa z pakietu nr 4 pozycja 3 posiadała właściwości 
bakteriobójcze  na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania 
produktu oraz w badaniach?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w/w produkt 
Pytanie Nr 10 
Prosimy o dodanie w umowie w § 2 zapisu
 „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie 
opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
Pytanie Nr 11
Prosimy o zmianę zapisu umowy § 2 ust. 3 
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 72 godzin

− wad jakościowych w ciągu 14 dni
 Odpowiedź:
 Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
Pytanie Nr 12
Prosimy o zmianę zapisu umowy § 5 ust. 1 pkt 1.1
Dostawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
za zwłokę w wykonaniu zamówionej partii towaru w wysokości 0,1% wartości towaru 
dostarczonego ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
Pytanie Nr 13
Prosimy o zmianę zapisu umowy § 6 ust. 1 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 – 
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
Pytanie Nr 14

      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 1 tabeli „ szwy syntetyczne, 
niewchłanialne, monofilamentowe poz. 39 – 41 polipropylen, poz. 42-45 polipropylen, 
nylon, poliamid" do osobnego podpakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości 
pozyskania naprawdę korzystnych cen.

       Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

       Pytanie Nr 15
      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 39 nici o długości 90 cm igłę

okrągłą, ½ koła, długości 17 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwów bez zmian?
Odpowiedź:
 Tak
  

 



Pytanie nr 16
      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 41 nici o długości 90 cm  i
       igłę okrągłą, ½ koła, długości 22 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwów bez

 zmian?
 Odpowiedź:
 Tak
 Pytanie Nr 17
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 44 igłę 3/8 koła odwrotnie
 tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów szwów bez zmian?
 Odpowiedź:
 Tak

 
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego 
WWW.szpitalwsremie.pl .
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