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Dot. SPZOZ/ZP/382/20/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  „Dostawa  szwów  chirurgicznych  i  klipsów
polimerowych".

1. Dot. Pakietu 1, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po
7 dniach, 50% po 8-11 dniach  oraz okresie całkowitej absorbcji ok. 42 dni? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Dot. Pakietu 6, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Dot. Pakietu 10
Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o czasie wchłaniania ok. 1 miesiąc? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5. Dot. Pakietu 9, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści szew pętlowy z igłą okrągła bez określenia ,,mocna”, pozostałe parametry
bez zmian? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Dot. Pakietu 12
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po
7 dniach, 50% po 8-11 dniach  oraz okresie całkowitej absorbcji ok. 42 dni? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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7.    Część 13
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów polimerowych jak opisane z datą ważności min. 3
lata.  Oczekiwanie  okresu minimum 5 letniego jedynie zawęża konkurencyjność  ofert  a  w świetle
organizowanych przez zamawiającego regularnie postępowań przetargowych nie stanowi żadnego
koniecznego zabezpieczenia przed przeterminowaniem produktu. Okres 3 lat w placówce regularnie
wykonującej  zabiegi  z  wykorzystaniem  między  innymi  klipsów  polimerowych  stanowi  nawet
ponadnormatywny zapas terminu ważności w świetle zużyć tego typu produktów.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

8.  Czy Zamawiający w pak 13 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty
na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy wykonane z
niewchłanialnego  polimeru,  łukowaty  kształt-dający  możliwość  objęcia  większej  ilości  tkanek;
zintegrowane  ząbki  wew.klipsa  -  dające  stabilności  na  tkance  posiadające  walce  stabilizujące-
eliminują  wypadanie  klipsów,  samonaprowadzający  się  zatrzask-  eliminujący  nożycowanie.
Magazynki  zawierające  6  klipsów,  posiadające  taśmę  mocującą  do  stołu  lub  ręki  chirurga,
instrumentariuszki,  data  ważności  minimum  5  lat  od  daty  produkcji,  możliwość  zastosowania
papierowej częsci blistra celem dołaczania do dokumantacji pacjenta z informacją o min. serii i dacie
ważności. Rozmiar ML; kompatybilne z klipsownicami polimerowymi wielorazowymi Grena?
Odp.:  Zgodnie z SWZ.

9. Czy Zamawiający w pak 13 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty
na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:
Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej
ilości  tkanek;  zintegrowane  ząbki  wew.klipsa  -  dające  stabilności  na  tkance  posiadające  walce
stabilizujące-  eliminują  wypadanie  klipsów,  samonaprowadzający  się  zatrzask-  eliminujący
nożycowanie.  Magazynki  zawierające  6  klipsów,  posiadające  taśmę  mocującą  do  stołu  lub  ręki
chirurga,  instrumentariuszki,  data  ważności  minimum  5  lat  od  daty  produkcji,  możliwość
zastosowania papierowej częsci blistra celem dołaczania do dokumantacji pacjenta z informacją o
min. serii i dacie ważności. Rozmiar L; kompatybilne z klipsownicami polimerowymi wielorazowymi
Grena?
Odp.:  Zgodnie z SWZ.

10. Czy Zamawiający w pak 13 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty
na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:
Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej
ilości  tkanek;  zintegrowane  ząbki  wew.klipsa  -  dające  stabilności  na  tkance  posiadające  walce
stabilizujące-  eliminują  wypadanie  klipsów,  samonaprowadzający  się  zatrzask-  eliminujący
nożycowanie.  Magazynki  zawierające  6  klipsów,  posiadające  taśmę  mocującą  do  stołu  lub  ręki
chirurga,  instrumentariuszki,  data  ważności  minimum  5  lat  od  daty  produkcji,  możliwość
zastosowania papierowej częsci blistra celem dołaczania do dokumantacji pacjenta z informacją o
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min. serii i dacie ważności. Rozmiar XL; kompatybilne z klipsownicami polimerowymi wielorazowymi
Grena?
Odp.:  Zgodnie z SWZ.

11. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu udostępnienia oświadczenia producenta o kompatybilności
w pak 13? Żaden producent nie wystawi oświadczenia o kompatybilności klipsów innego producenta
z powodów czysto ekonomicznych. Jesteśmy pierwszym producentem opisanych w SIWZ klipsów a
pozostałe na rynku klipsy to lepsze lub gorsze kopie naszych klipsów. Możemy dostarczyć nasze klipsy
celem weryfikacji kompatybilności. Tylko nasze klipsy są rekomendowane przez producenta robota
da Vinci firmę Intuitive Surgical co może świadczyć o ich jakości i niezawodności.
Odp.:  Zgodnie z SWZ.

12. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw
nr  215,  poz  1416,  paragraf  4.1,  reguła  8;  dotyczącym  wyrobów  do  implantacji  i  chirurgicznych
inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano,  że  wyroby takie powinny
posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w
bezpośrednim kontakcie  z  centralnym układem krążenia  lub  sercem podniesiono ten  wymóg do
posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz
aktualnymi  standardami  medycznymi  Zamawiający  w  pak  13  wymaga,  by  klipsy  jako  wyroby
medyczne  stosowane  w  Państwa  szpitalu,  przeznaczone  do  użytku  w  bezpośrednim  kontakcie  z
centralnym układem krążenia, posiadały klasę III?
Odp.:   Zgodnie z SWZ.
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