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       Szczecin, 19.12.2017 r.  

Znak sprawy: ZP/220/116/17 

Dotyczy: dostawy taśm i siatek do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. 

 

Wyjaśnienia nr 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22), zwanej dalej „PZP” Zamawiający udziela następującego 

wyjaśnienia: 

 

WYKONAWCA I: 

Zadanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2: 

 

Pytanie 1: poz. 1 makroporowatą siatkę z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 60-90 x 75 

mm, o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami z każdego boku o długości 180-195 mm                        

i szerokości 10 mm, grubości siatki 0,34 mm, grubości nici siatki 150 µm, gramaturze 45 g/m², porowatości 

55-60% ? Narzędzie do metody przezzasłonowej techniką od zewnątrz do środka przekażemy nieodpłatnie 

wraz z pierwszym zamówieniem.  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 2: poz. 2 makroporowatą taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu                  

u kobiet, z całkowicie jednorodnych monofilamentowych włókien  polipropylenowych, taśma w plastikowej 

dwuczęściowej osłonce (dodatkowa sterylność, ułatwia pozycjonowanie – w środkowej części brak osłonki 

na odcinku ok. 1,5 cm), szerokość 1,1 cm, długość 45 cm, grubość nici 150 µm, gramatura 45 g/m², 

grubość siatki 0,34 mm, wielkość porów 1,25 mm², zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, 

splot powodujący łatwe przechodzenie przez powłoki. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 3: poz. 3 siatkę do korekcji wypadania przedniej i tylnej ściany pochwy i do wzmocnienia dna 

miednicy, z sześcioma ramionami, każde w plastikowej osłonce, makroporowata, z całkowicie jednorodnych 

monofilamentowych włókien  polipropylenowych, niewchłanialna, ultralekka, o grubości 150 µm i wadze               

45 g/m². 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

 



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 
  w Szczecinie 

 

                                        
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00, 
Sekretariat Dyrektora oraz 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15 
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900 

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl   adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl 

Zadanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4: 

 

Pytanie 4: poz. 1 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z całkowicie 

jednorodnych monofilamentowych włókien  polipropylenowych, taśma w plastikowej dwuczęściowej osłonce 

(dodatkowa sterylność, ułatwia pozycjonowanie – w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm), 

szerokość 1,1 cm, długość 45 cm, grubość nici 150 µm, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, 

wielkość porów 1,25 mm², zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, splot powodujący łatwe 

przechodzenie przez powłoki ? Dwie igły ze stali chirurgicznej, profilowane do przejścia przez otwory 

zasłonowe metodą "inside-out" przekażemy nieodpłatnie wraz z pierwszym zamówieniem. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 5: poz. 2 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z całkowicie 

jednorodnych monofilamentowych włókien  polipropylenowych, taśma w plastikowej dwuczęściowej osłonce 

(dodatkowa sterylność, ułatwia pozycjonowanie – w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm), 

szerokość 1,1 cm, długość 45 cm, grubość nici 150 µm, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, 

wielkość porów 1,25 mm², zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, splot powodujący łatwe 

przechodzenie przez powłoki ? Dwie igły ze stali chirurgicznej, profilowane do przejścia przez otwory 

zasłonowe metodą "inside-out" przekażemy nieodpłatnie wraz z pierwszym zamówieniem. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

WYKONAWCA II: 

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, poz. nr 1: 

● 20 szt. systemów do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu, siatki 

jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi 

plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 80 µm, gramatura 

48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 

45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi 

pętelkami, systemy wykonane w technologii quadrixial, 

oraz 

• 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez otwory zasłonowe,                             

nie połączona z taśmami? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, poz. nr 2: 

• 30 szt. systemów do leczenia nietrzymania moczu, monofilament, polipropylen, z plastikową osłonką                     

na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 

µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, 
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wykonane w technologii quadriaxial, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej 

niebieskiej nici? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, poz. nr 3: 

10 szt. siatek do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu, siatki 

jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi 

plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 80 µm, gramatura 48 

g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, 

wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wykonane w technologii quadriaxial, brzegi 

zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9: W razie wyrażenia zgody na którąkolwiek z w/w pozycji w Zadaniu nr 2 zwracamy się                        

z uprzejmą prośbą o jej/ ich wydzielenie i utworzenie odrębnego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji z zadania nr 2                          

i na utworzenie odrębnego zadania. 

 

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, poz. nr 1, 6: 

•  taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilament, polipropylen, z plastikową osłonką 

na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 

µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wykonane w technologii 

quadriaxial, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez znacznika, bez nici do korekty? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 11: W razie wyrażenia zgody na  w/w pozycje w Zadaniu nr 3 zwracamy się z uprzejmą prośbą                    

o jej/ ich wydzielenie i utworzenie odrębnego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji z zadania nr 3                        

i na utworzenie odrębnego zadania.   

 

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, poz. nr 1,2: 

• taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilament, polipropylen, z plastikową osłonką 

na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 

µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wykonane w technologii 

quadriaxial, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez trokara 

• oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku do implantacji metodą przezzasłonową? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 13: W razie wyrażenia zgody na  jedną pozycje w Zadaniu nr 4 zwracamy się z uprzejmą prośbą            

o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji z zadania nr 4                              

i na utworzenie odrębnego zadania.     

 

WYKONAWCA III: 

Pytanie 14: do pakietu nr 1, poz. 1 

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach: 

System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Parametry:  

1. System jednorazowy 

2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma:  szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 

mm, gramatura -   62g/m2                                                                                                                                  

3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .                                                                         

4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i  dwu 

płaszczyznowym wygięciem  igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamiecią powrotną 

5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.  

5. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out.  

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 1. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza (wymagania zgodnie z SIWZ) oraz nie wyraża zgody                           

na wydzielenie. 

 

Pytanie 15: do pakietu nr 1, poz. 2 

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach: 

System leczenia wypadania macicy. Jest wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego                        

i szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego 

nacięcia pochwy. Jest to  system jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie 

pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym, posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 

stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna o  bardzo delikatnej  strukturze w części 

centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość 

symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowany  

instrument  pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych                               

i wewnętrznych mięśni zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie 

naprężenia przy wsparciu podcewkowym. 

Parametry techniczne:  

 - grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um 

 - wymiary: 120 mm x 113 mm 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 1. 
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Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza (wymagania zgodnie z SIWZ) oraz nie wyraża zgody                          

na wydzielenie. 

 

Pytanie 16: do pakietu nr 2, poz. 2 

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach: 

System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Parametry:  

1. System jednorazowy 

2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma:  szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 

mm, gramatura -   62g/m2                                                                                                                                  

3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .                                                                         

4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i  dwu 

płaszczyznowym wygięciem  igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną.  

5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.  

5. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out .  

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 2. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza (wymagania zgodnie z SIWZ) oraz nie wyraża zgody                           

na wydzielenie. 

 
Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert. 
 
 
 
 
 

……………………………… 
  DYREKTOR SPSK-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporz. K. Rogiewicz 
 
 
Kontakt: Katarzyna Rogiewicz 

DZP SPSK-2 w Szczecinie 

Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13 

zamowienia@spsk2-szczecin.pl  


