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Znak sprawy: ZP/220/43/18 

W sprawie: dostawy siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin oraz okluderów embolizacyjnych 

dla ZBO SPSK-2 w Szczecinie.  

 

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.2017.1579 

t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Pytanie 1: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu                            

na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1 pkt. a), b): 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują 

kary umowne w następującej wysokości: 

a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w 

dostarczeniu wyrobów wolnych od wad – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wartości brutto 

zamówionej partii wyrobów lub wartości brutto wyrobów wolnych od wad, z tym, że nie mniej niż 50 zł oraz 

nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej/ niedostarczonej partii wyrobów; 

b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust 2 umowy                                 

w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wyrobów, 

których dotyczą niedostarczone dokumenty. 

 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmiany – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawca II: 

Pytanie 3: Czy w zadaniu 1 poz.1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych siatek do operacyjnego 

leczenia przepuklin pachwinowych i brzusznych o grubości 0,43-0,47 mm w rozmiarze 6cm x 11 cm lub 7,6cm x 

15 cm? Reszta wymagań zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4: Czy w zadaniu 1 poz: 2, 3, 4, 5 Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie sterylnych siatek                    

do operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych i brzusznych o grubości 0,43mm - 0,47 mm? Reszta 

wymagań zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 5: Czy z zadania 2 Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji: 6,7,8 i utworzy dla nich oddzielne 

zadanie co pozwoliłoby nam na złożenie nowej, konkurencyjnej oferty? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 6: Czy w zadaniu 2 poz.6, 7, 8  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o anatomicznym, 

trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny, do techniki TEP i TAPP, wykonaną z PVDF 

(polifluorek winylidenu); o unikatowej konstrukcji włókien, która zapobiega zwijaniu się siatki w polu 

operacyjnym. Wyznaczniki w kolorze zielonym zapewniają wizualną kontrolę w implantacji siatki, konstrukcja 

siatki pozwalająca na implantacje bez rozróżniania stron, „prawa-lewa”, siatka trójwymiarowa 3D, rozmiary 

odpowiednio w poz. 6: 9 cm x  14 cm, w poz. 7:  10 cm x 15 cm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca III: 

Pytanie 7: dotyczy zadanie 1: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu  1 zamiast opisanych siatek 

siatki o następujących parametrach: 

Syntetyczna makroporowata siatka sterylna, niewchłanialna z polipropylenu monofilamentowego,                                 

o zrównoważonej konstrukcji dzianej  zapewniającej optymalną pracę z siatką, możliwość dopasowania do ściany 

brzucha i przycinania do wybranego rozmiaru bez strzępienia, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej,  

Gramatura 46g/m², rozmiar porów 2,0 x 2,4 mm. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 8: dotyczy zadanie 1 poz. 1: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu  1 poz. 1 siatki                      

w rozmiarze 15x7,5 cm. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9: dotyczy zadanie 1 poz. 4: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu  1 poz. 4 siatki                      

w rozmiarze 20x20 cm. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10: dotyczy zadanie 1 poz. 4: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu  1 poz. 4 siatki                       

w rozmiarze 30x30 cm. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawca IV: 

Pytanie 11: Dotyczy pakietu nr 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych siatek                      

do operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych i brzusznych. Tkanej z monofilamentowych włókien 

polipropylenowych. Fabrycznie ukształtowana, niewchłanialna. Gramatura 64g/m2, grubość 0,52mm, porowatość 

(wielkość porów) oczko o wymiarach 1,0 x 1,2 mm. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 12: Dotyczy pakietu nr 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie siatek                              

do operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych i brzusznych w poniższych wymiarach: 

- 6x11cm lub 7,5x15cm, 

- 10x15cm, 

- 15x15cm, 

- 30x30cm. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawca V: 

Pytanie 13: dotyczy zadania nr 1 poz. 1: prosimy o dopuszczenie siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia 

przepuklin o wymiarach 6x13 lub 6x11 do wyboru przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 14: dotyczy zadania nr 1: prosimy o dopuszczenie siatek o wielkości porów 1,1mm przy zachowaniu 

pozostałych parametrów. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 Z poważaniem, 

 

 

     ……………………………………. 

DYREKTOR SPSK-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporz.: Katarzyna Rogiewicz 

DZP SPSK-2 w Szczecinie 

Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13 

zamowienia@spsk2-szczecin.pl  


