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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Dostawę  szwów  chirurgicznych  i  klipsów
polimerowych.”

1. Dotyczy SIWZ
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie terminu ważności wyrobów medycznych dla pakietów nr 10 i nr 11 do
12 m-cy. W zależności od producenta ważność wyrobów medycznych waha się od 2 do 3 lat. Wymóg 3 lat
znacząco ograniczy liczbę oferentów, a co za tym idzie wpłynie na dużo wyższe ceny ofert. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Pakiet nr 10
1. Czy w trosce o dobro i  zdrowie pacjenta  Zamawiający wymaga,  aby gaza hemostatyczna posiadała

w instrukcji  użytkowania  potwierdzenia bakteriobójczości  na  szczepy MRSA, MRSE, VRE ,  PRSP,
Ecoli oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie
różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji
jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak
CE. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Czy w trosce o dobro i  zdrowie pacjenta  Zamawiający wymaga,  aby gaza hemostatyczna posiadała
w  instrukcji  użytkowania  wskazanie  do  stosowania  w  neurochirurgii?  Potwierdzenie  parametrów
w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę
certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również
dokument,  który  obowiązkowo  należy  przedłożyć  w  Urzędzie  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Czy  Zamawiający  wymaga  złożenia  wraz  z  ofertą  instrukcji  użytkowania  produktu  w  celu
potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego? 
Odp. Zamawiający wymaga.

3. Pakiet nr 5, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Pakiet nr 5, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 5/0?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Pakiet nr 5, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Pakiet nr 8, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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7. Pakiet nr 8, pozycja 8 – 15, 27-28– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych pogrubionych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

8.  Pakiet  nr 8,  pozycja  14  -  Zwracamy się  z  prośbą  o  dopuszczenie  do  zaoferowanie  igły okrągłej  bez
określenia „mocna”
Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Pakiet nr 8, pozycja 28 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. W związku z sytuacją epidemiologiczno-sanitarną zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia
próbek wraz z ofertą. Prośbę motywujemy tym, że nasze magazyny znajdują się za granicą i ich transport jest
utrudniony (kolejki na granicy). Ponadto, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na produkty w szpitalach,
zamówienia  wyrobów  na  próbki  przetargowe  nie  są  traktowane  priorytetowo.  Kolejnym  argumentem  są
problemy z dostarczaniem przesyłek do szpitali, niektóre firmy kurierskie odmawiają brania takich paczek. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

11. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do
implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną
identyfikację  wytwórcy i  wyrobu,  uwzględniać  jego  typ  oraz  rok  produkcji;  odczytanie  kodu jeżeli  jest  to
niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie
wymogi  ww.  ustawy.  Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego,  zwracamy się  z  prośbą w zad 13
o  możliwość  zastosowania  papierowej  części  blistra  (magazynku),  która  zawiera  wszystkie  wymagane
informacje  zawarte  w  powyższej  ustawie  (nr  referencyjny,  numer  serii,  datę  ważności  i  produkcji,  nazwę
wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

12.  Czy Zamawiający w zad  13  wyrazi  zgodę  na  złożenie  oferty na  oryginalne  klipsy Hem-o-lok  zgodne
z opisanymi parametrami? Klipsownice Grena są kopiami naszych klipsów.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

13. Pytanie 1
Dotyczy pakietu nr 13
Wnosimy o potwierdzenie, iż w pakiecie nr 13 dla poz. nr 1,2,3 (Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr
2015,  poz.  1416) wyroby medyczne,  które  są przeznaczone do implantacji  i  chirurgiczne inwazyjne wyroby
medyczne  do  długotrwałego  użytku  zalicza  się  do  klasy  IIb) Zamawiający  wymagać  będzie  zaoferowania
produktów zaklasyfikowanych do klasy IIb.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

14. Pytanie 2 dot. zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 
Zgodnie  z  interpretacją  przepisów  dotyczących  nowelizacji  ustawy  Pzp  zamieszczonej  na  stronie   Urzędu
Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do
jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy
w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o
braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert  lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek
zmiana  sytuacji  wykonawcy  w  toku  postępowania  (włączenie  do  grupy  kapitałowej)  będzie  powodowała
obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”
Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia wraz z ofertą.

15. Pytanie 3 dot. zapisów SIWZ
W  związku  z  pojawieniem  się  wątpliwości  dotyczących  zakresu  pełnomocnictwa  w  ww  postępowaniu,
zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie
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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 postępowań
wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania
dokumentów za zgodność z oryginałem.
Odp. Zamawiający potwierdza.

16. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji  wnosimy  o  wprowadzenie  w  §  4  ust.  2  projektu  umowy 5  dniowego  terminu  na  rozpatrzenie
reklamacji.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

17. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy i w zakresie zapisów § 5 ust. 1: 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony  ustalają co następujące:
1. Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości :
- 10 % niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca,
- 0,5% ceny brutto niedostarczonych środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień zwłoki,
licząc  od  upływu  wymaganego  terminu  dostawy,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto
niedostarczonych w terminie środków.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

18. Dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy
do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odp. Tak. 

19. Pakiet 1, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

20. Pakiet 2
Czy  Zamawiający  dopuściszew  syntetyczny  o  okresie  podtrzymywania  tkankowego  po  8-11  dniach  50%,
pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

21. Pakiet 6, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

22. Pakiet 9, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „mocna”, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

23. Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o okresie wchłaniania 1 miesiąc, pozostałe parametry bez
zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

24. Pakiet 12
Czy Zamawiający dopuści  szew syntetyczny o  okresie  podtrzymywania  tkankowego  po  8-11  dniach  50%,
pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

25. Pytanie 1 
Dotyczy Pakietu nr 2, Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 szew o okresie podtrzymywania tkankowego
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40% po 7 dniach, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

26. Pytanie 2 
Dotyczy Pakietu nr 5, pozycji nr 6 i 10 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycjach nr 6 i 10 igłę
o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

27. Pytanie 3 
Dotyczy Pakietu nr 5, pozycji 7 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 7 igłę o długości 35mm
lub/i 40mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

28. Pytanie 4 
Dotyczy Pakietu nr 5, pozycji 3,25,26 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycjach nr 3,25,26 igłę o
długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

29. Pytanie 5 
Dotyczy Pakietu nr 8, Pozycji nr 27 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 27 igłę o długości
65mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

30. Pytanie 6 
Dotyczy Pakietu nr 8, Pozycji nr 28 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 28 igłę o długości
36mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający  informuje,  że  treść  powyższych  odpowiedzi  stanowi  zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ustawy Prawo
zamówień  publicznych  zmianę  treści  SIWZ  i  jest  wiążąca  dla  wszystkich  uczestników  biorących  udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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