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Wyjaśnienia 

do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 

„przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 310031 z dnia 19-09-2016r. oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:  

 

Dostawa sprzętu medycznego – materiałów do zabiegów i operacji dla potrzeb Szpitala 

Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29.  

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 

831, 996 i 1020) wyjaśniamy co następuje:  

Pyt. nr 1  

Dotyczy Pakietu nr 3 

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, 

np., grupa I (poz. 1-2), grupa II (poz. 3-7, grupa III (poz.8-10)?  

Uzasadnienie: Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę 

Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici 

chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne 

większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i 

prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada 

się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą 

Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów  o porównywalnej jakości i 

parametrach, ale zakupionych w niższych cenach. 

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów  

poszczególne grupy asortymentowe. 

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pyt. nr 2 

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 4 

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną 

do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 10 x 15cm? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 3 

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 7 

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego o potwierdzenie, czy wymaga w w/w pozycji 

siatki w rozmiarze 5 x 6 cm? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
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Pyt. nr 4 

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3 – 7 

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda 

pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia 

ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)? 

Odp.: Zamawiający wymaga dwie metryczki identyfikacyjne, dopuszcza większą ilość. 

Pyt. nr 5 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 4 niżej wymienionych pozycji i 

utworzy nowy pakiet, np. pakiet nr 4A ? 

Pozwoli to Wykonawcy na zaoferowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu. 

 
17 Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 1,0 mm 30 

18 Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 1,8 mm 50 

19 Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 2,0 mm 50 

20 Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 2,2 mm 50 

21 Drut Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,2 mm 100 

22 Drut Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,4 mm 100 

23 Drut Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,6 mm 100 

24 Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,8 mm 30 

25 Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,0 mm 20 

26 Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,2 mm 20 

27 Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,4 mm 40 

28 Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,6 mm 40 

29 Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,8 mm 20 

30 Drut do cerklażu, miękki, L 5m, Ø 1,0 mm 3 

31 Drut do cerklażu, miękki, L 5m, Ø 1,2 mm 2 

Opis oferowanych przez naszą firmę w tych pozycjach produktów jest w 100% zgodny z 

zapisami w SIWZ. 

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tworzy Pakiet Nr 4 A.  

Pyt. nr 6 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 zaoferowanie wkrętów z gniazdem 

heksagonalnym ? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 7 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 7 wkręt kostkowy z końcówką trokarową 

(trójgraniastą)? Reszta parametrów bez zmian.  

 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 8 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 1 zaoferowanie wkrętów korowych 4.5 mm 

od długości 14 mm ? Ponieważ ta jedna pozycja uniemożliwia Wykonawcy przystąpienie do 

tego pakietu. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 9 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 30,31 zaoferowanie drutu do cerklarzu o 

długości 10 m  z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości ? Tym samym czy 

Zamawiający zmieni zapotrzebowaną ilość w poz. 30 na ilość sztuk = 2 ? 

30 Drut do cerklarzu, miękki L 10 m, Ø 1.0 mm 2 

31 Drut do cerklarzu, miękki L 10 m, Ø 1.2 mm 1 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pyt. nr 10  

do pakietu nr 13 

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ? 

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka przednia. 

Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o parametrach: 

• grubość: 0,50 mm 

• gramatura: 90 g/m2 

• wielkość porów: 0,90 mm 

Implant o anatomicznym kształcie, posiada 5 otworów 6 mm, brzegi zakończone pętelkami. 

Siatka posiada 4 ramiona mocujące – 2 z nich to przedłonowe  ramiona kotwiczące, pozostałe 

dwa to ramiona przezzasłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego 

użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną 

kontrolę podczas wprowadzania igły. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktu. 

Pakiet nr 6 

Pyt. nr 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7÷12 płytek ukośnych T na wkręty Ø 

3,5 i Ø 4,0 mm zamiast na wkręty Ø 4,5 mm? 

Odp.: Nie, zamawiający podtrzymuje opis w SIWZ.  

Pyt. nr 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 22 płytki kształtowej T do kości 

drobnych posiadającej 3 otwory w części trzonowej i 2 otwory w głowie płytki zamiast płytki 

piszczelowej 3-otworowej?  

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 13 

Czy Zamawiający w poz. 23÷26 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek prostych lub 

kształtowych do kości drobnych zamiast płytek do kości piszczelowej?  

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 27 płytki kształtowej T do kości 

drobnych posiadającej 2 otwory w części trzonowej i 2 otwory w głowie płytki zamiast płytki 

piszczelowej 2-otworowej? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet nr 9-zapis pod pakietem  

Pyt. nr 15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium 

każdorazowo do zabiegu?  

Z uwagi na małe ilości implantów do zakupu oraz możliwość niewykorzystania tych ilości, 

przechowywanie trzech instrumentariów oraz depozytu implantów przez cały okres trwania 

umowy będzie miało znaczny wpływ na cenę oferty. W związku z czym prosimy o zgodę na 

dowóz implantów wraz z instrumentarium na zamówienie w terminie 4 dni roboczych 

każdorazowo przed planowanym zabiegiem. Płatność będzie dokonana na podstawie faktury 

VAT wystawionej w oparciu o protokół założenia implantów. 

Odp.: Tak. 

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy: 

Pyt. nr 16 

Czy Zamawiający w §3 ust. 4 mógłby doprecyzować, iż wymóg depozytu implantów dotyczy 

tylko tych pakietów, co do których w formularzu cenowym w zapisach pod pakietem 

postawiono taki wymóg? 

Odp.: Tak.  

Pyt. nr 17 

Pakiet Nr 13 – Siatki ginekologiczne – implant siatkowy. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w pakiecie nr 13 implant siatkowy o parametrach 

równoważnych lub lepszych, do plastyki przedniej, do operacji zaburzeń statyki cz. rodnych o 
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grubości siatki 0,34 mm, grubość nitki 0,15 mm, porowatości 1500-1950 µm, o gramaturze 

45 g/m² ? 

Produkt jest równoważny w zakresie jego przeznaczenia, a mikroskopijne wręcz 

różnice w parametrach technicznych wynikają z tego, że są to po prostu różni producenci. W 

przypadku decyzji odmownej prosimy o wskazanie, który z parametrów jest gorszy i 

dlaczego.  

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktu. 

Pyt. nr 18 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 1 pod pojęciem „stapler okrężny jednorazowy 

zakrzywiony o średnicy 28-29, 31-33 mm  z regulowaną wysokością zszywki i z gumowaną 

antypoślizgową rękojeścią” miał na myśli stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony o 

średnicy 28-29, 31-33 mm z regulowaną wysokością zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm 

i z gumowaną antypoślizgową rękojeścią? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pyt. nr 19 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 1 wymaga otwartej zszywki 5,5 mm oferującej 

możliwość zmieszczenia najszerszego zakresu grubości tkanki?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pyt. nr 20 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 3 dopuści jednorazowy stapler liniowy z 

regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1 mm do 2,5 

mm o długości linii szwu 90 mm i odpowiadające mu ładunki w pozycji 4? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pyt. nr 21 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 6 dopuści Jednorazowy stapler liniowy z nożem o 

długości linii szwu 77mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki 

po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany 

ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) 

i odpowiadające mu ładunki w pozycji 7? 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 22 

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 2 w związku z niedostępnością staplerów 

artykulacyjno – rotacyjnych  dopuści jednorazowy stapler zamykająco - tnący z zakrzywioną 

główką ( kształt półksiężyca), z ładunkiem do tkanki standardowej, grubej – wysokość 

zszywki otwartej 4, 8mm, długość linii cięcia 40 mm, możliwość wystrzelenia 6 ładunków 

podczas jednego zabiegu, dwie dźwignie ( zamykająca i odpalająca).  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 23 

Czy zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 1, 3, 5, 7, 8, 9 dopuści wkręty z gniazdem 

heksagonalnym? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian. 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 24 

Czy zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 17,18,19,20 dopuści druty o długości 300mm. 

Pozostałe parametry bez  zmian. 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 25 

Czy zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 21, 22, 23 dopuści druty o długości 200mm. 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 26 

Czy zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji  1.2 dopuści Płyty DHS 3-10 otworów? Pozostałe 

parametry bez zmian.  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 27 
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Czy zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji  1.3 dopuści Płyty DCS 6-12 otworów? Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

 

Pakiet   Nr 4 

Pyt. nr 28 

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości korowej z 

gniazdem heksagonalnym Ø 4,5 L od 12 mm do 70 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 29 

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kości korowej z gniazdem 

heksagonalnym Ø 3,5 L od 10 mm do 40 mm  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 30 

POZ. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości korowej z 

gniazdem heksagonalnym    Ø 2,7 L od 8 mm do 24 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 31 

POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości korowej z 

gniazdem heksagonalnym    Ø 2,0 L od 6 mm do 20 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 32 

POZ. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy z zakończeniem 

trójgraniec  z gniazdem heksagonalnym  Ø 4,5 L od 30 mm do 50 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 33 

POZ. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości gąbczastej z 

gniazdem heksagonalnym Ø 6,5 wkręt cały nagwintowany L od 25 mm do 95 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 34 

POZ. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości gąbczastej z 

gniazdem heksagonalnym Ø 6,5 wkręt długość gwintu 16 mm  L od 35 mm do 100 mm  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 35 

POZ. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kaniulowany Ø 4,5 L od 34 

mm do 60 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 36 

POZ. 17-20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera, trójgraniec, L 

300 mm zamiast dł. 310 mm z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 37 

POZ. 21-24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera, trójgraniec, L 

225 mm zamiast dł. 210 mm z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 38 

POZ. 31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do cerklażu, miękki, L 5m, Ø 

1,25 mm 

Odp. Tak, dopuszcza. 

 

Pakiet   Nr 5 

Pyt. nr 39 
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POZ. 1-13  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka 16 mm, gruba 

4,8  mm,   samodociskowa z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z opisem w 

SIWZ 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

 

Pyt. nr 40 

POZ. 14-15   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka wąska 12 mm, z 

zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 41 

POZ. 16-18   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka wąska 12, 

samodociskowa gr. 4,0 mm z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z opisem w 

SIWZ 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 42 

POZ. 19   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka 16 mm, 

samodociskowa, gruba 4,8 mm, na wkręty 4,5; 6,5; 8-otworowa L-135 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 43 

POZ. 20   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka 16 mm, 

samodociskowa, gruba 4,9 mm;  na wkręty 4,5; 6,5; 9-otworowa, L-151 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 44 

POZ. 21   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka 16 mm, 

samodociskowa, gruba 4,10 mm;   na wkręty 4,5; 6,5; 10-otworowa L-167 mm  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 45 

POZ. 22   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka 16 mm, 

samodociskowa, gruba 4,11 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 12-otworowa L-199 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 46 

POZ. 23   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka 16 mm, 

samodociskowa, gruba 4,12 mm;  na wkręty 4,5; 6,5; 14-otworowa L-231 mm  

Odp.: Tak, dopuszcza.  

Pyt. nr 47 

POZ. 24   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka 16 mm, 

samodociskowa, gruba 4,13 mm;  na wkręty 4,5; 6,5; 16-otworowa L-263 mm  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 48 

POZ. 25-29  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rurkowa 1/2 koła z 

zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 49 

POZ. 30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 

1,0 mm na wkręty 3,5; 4-otworowa, L 52 mm  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 50 

POZ. 31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 

1,0 mm na wkręty 3,5,  5-otworowa, L 64 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 51 

POZ. 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 

1,0 mm na wkręty 3,5; 6-otworowa, L 76 m 

Odp.: Tak, dopuszcza. 



 7 

Pyt. nr 52 

POZ. 33 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 

1,0 mm na wkręty 3,5; 7-otworowa, L 88 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 53 

POZ. 34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 

1,0 mm na wkręty 3,5; 8 -otworowa, L 100 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 54 

POZ. 35 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rurkowa 1/4 koła, grubości 

1,0 mm na wkręty 2,7;   4-otworowa, L 36 mm  

Odp.:  Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 55 

POZ. 36 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 

1,0 mm na wkręty 2,7;  5-otworowa, L 44 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

 

Pakiet   Nr 6 

Pyt. nr 56 

POZ. 7  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka ukośna T prawa, grubość 

1,2 mm, szerokość ramienia T 24 mm,  na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 52 mm  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 57 

POZ. 8  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka ukośna T prawa, grubość 

1,2 mm, szerokość ramienia T 24 mm,  na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 63 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 58 

POZ. 9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka ukośna T prawa, grubość 

1,2 mm, szerokość ramienia T 24 mm,  na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 74 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 59 

POZ. 10  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka ukośna T lewa, grubość 

1,2 mm, szerokość ramienia T 24 mm,   na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 52 mm  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 60  

POZ. 11  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka ukośna T lewa, grubość 

1,2 mm, szerokość ramienia T 24 mm,   na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 63 mm 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 61 

POZ. 12  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka ukośna T lewa, grubość 

1,2 mm, szerokość ramienia T 24 mm,   na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 74 mm  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 62 

POZ. 19  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rekonstrukcyjna, prosta, 

drobna, grubość 3,5 mm, na wkręty 3,5 mm,  5-otworowa, L 58 mm  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 63 

POZ. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rekonstrukcyjna, prosta, 

drobna, grubość 3,5 mm, na wkręty 3,5 mm,  5-otworowa, L 70 mm  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 64 

POZ. 21   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rekonstrukcyjna, prosta, 

drobna, grubość 3,5 mm, na wkręty 3,5 mm,  5-otworowa, L 94 mm  

Odp.: Tak, dopuszcza. 
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Pyt. nr 65 

POZ. 22   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka piszczelowa, grubość 1,2 

mm, szerokość ramienia T 13 mm, na wkręty 2,7 mm, 3-otworowa  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 66 

POZ. 27   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka piszczelowa, grubość 1,0 

mm, szerokość ramienia T 11 mm, na wkręty 2,0 mm, 2-otworowa  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 67 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz.1  zaoferowanie jednorazowego staplera 

okrężnego zakrzywionego o średnicy 25,29,31,34 mm. z płynnie regulowaną skalą docisku 

tkanki w zakresie grubości tkanki 1-2,5mm? Posiadający ergonomiczną rękojeść i uchwyt 

spustowy wykończony antypoślizgową strukturą. Wyposażony w automatyczną blokadę 

bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału o zwartej budowie i 

nowoczesnej konstrukcji zgodnej z normami gwarantującymi bezpieczeństwo pacjenta oraz 

użytkownika?   

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pyt. nr 68 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz.2 i 3 zaoferowanie jednorazowego staplera 

liniowego do zamykania na głucho, o długości zespolenia 60 mm dla poz.2 i 90 mm dla 

poz.3, z możliwością oddania kilku strzałów, załadowany ładunkiem do tkanki grubej 

(4,8mm) lub normalnej (3,5mm) do wyboru. Posiadający ergonomiczną rękojeść i uchwyt 

spustowy wykończony antypoślizgową strukturą. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 69 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz.6 zaoferowanie jednorazowego staplera 

liniowego zamykająco-tnącego z nożem w ładunku o efektywnej długości zespolenia i 

przecięcia 80 mm. Zszywki do tkanki grubej i normalnej do wyboru. Posiadający 

ergonomiczną rękojeść i uchwyt spustowy wykończony antypoślizgową strukturą. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 70  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, poz. nr 2: 

Siatkę chirurgiczną, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, lekką, 

ukształtowaną anatomicznie z otworem na powrózek, grubość siatki 0,53 mm, grubość nici 

0,12 mm, porowatość max 1720 µm, gramatura 88 g/m², w rozmiarze 5 x 11 cm (specyfikacja 

wymaga 6 x 14 cm) ? 

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pyt. nr 71 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, poz. nr 4-7:  

Siatkę chirurgiczną, miękką, polipropylenową, monofilamentową, o dwukierunkowej 

elastyczności, niewchłanialną, o grubości 0,32 mm, porowatości 1390 µm, gramaturze 30 

g/m², w rozmiarze: 

 poz. nr 4- 10 x 15 cm (specyfikacja wymaga 10 x 16 cm), (dopuszcza) 

 poz. nr 5- 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 20 x 30 cm), 

 poz. nr 6- 15 x 15 cm (specyfikacja wymaga 15 x 20 cm). 

 poz. nr 7- 6 x 11 cm (specyfikacja wymaga 5 x 6 cm) ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza tylko w poz. 4, pozostałe pozycje zgodnie z SIWZ. 

Pyt. nr 72 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, poz. nr 8-10  

Siatkę separującą, wewnątrzotrzewnową, nieprzylegającą, z możliwością bezpośredniego 

położenia na jelita, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z 

mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego 

polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości średniej 
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830 µm, grubości nici 120 µm, bez niebieskiej nici, z oznaczeniem strony implantacji, w 

rozmiarze: 

 poz. nr 8- 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm), 

 poz. nr 9- 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15 x 20 cm),  

 poz. nr 10- zgodnym z SIWZ ? 

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pyt. nr 73 

Dot. Pakietu nr 3, poz. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki 

przepuklinowej o wielkości porów ≥ 1mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.                                                                                                                                  

Pytania do projektu umowy: 

Pyt. nr 74 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej 

(lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie 

Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?   

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis § 7 wzoru umowy. 

Pyt. nr 75 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej 

(lub podobnej) treści: „Strony wyjątkowo dopuszczają także podwyższenie cen  

jednostkowych w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub 

USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych  

lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS 

za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.”?  

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis § 6  wzoru umowy. 

Pyt. nr 76 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” w § 4 

ust. 1 wzoru umowy? 

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis § 4 wzoru umowy.  

Pyt. nr 77 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 1-6 dopuści możliwość zaoferowania Płytki 

kształtowej T o szerokości ramienia 38 mm zamiast 34 mm, oraz na wkręty 4,5 mm zamiast 

4,5; 6,5 mm przy pozostałych parametrach niezmiennych?  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. Nr 78 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 7-12 dopuści możliwość zaoferowania Płytki 

ukośnej T o szerokości ramienia 24 mm zamiast 23 mm, oraz na wkręty 3,5; 4,0 mm 

zamiast 4,5 mm?  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 79 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 7 i 10 dopuści możliwość zaoferowania Płytki o dł. 

54 mm zamiast 53 mm? 

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 80 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 13-18 dopuści możliwość zaoferowania Płytki 

koniczynki, grubość 1,5 mm zamiast 1,2 mm, szerokość ramienia 35 mm zamiast 39 mm, 

na wkręty 3,5; 4,5 mm zamiast 4,5; 6,5 mm oraz odpowiednio o dł.: 

- 88 mm dla płytki 3-otworowej, 

- 104 mm dla płytki 4-otworowej, 

- 118 mm dla płytki 5-otworowej, 

- 136 mm dla płytki 6-otworowej, 

- 152 mm dla płytki 7-otworowej, 

- 168 mm dla płytki 8-otworowej?  

Odp.: Tak, dopuszcza. 
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Pyt. nr 81 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 22-24 dopuści możliwość zaoferowania Płytki 

piszczelowej 5 otworowej zamiast 4-5 otworowej?  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 82 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 25-27 dopuści możliwość zaoferowania Płytki 

piszczelowej 4 otworowej zamiast 4-5 otworowej?  

Odp.: Tak, dopuszcza. 

Pyt. nr 83 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 wymaga zaoferowania implantów wykonanych z 

wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym 

zgodnym z normą ISO 5832-1?  

Odp.: Tak.  

Pyt. nr 84 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ dla 

średnicy d = 8÷13 mm blokowanych śrubami Ø 4,5 mm oraz dla średnicy d = 6÷7 mm 

blokowanych śrubami Ø 4,5 mm oraz Ø 3,5 mm?  

Odp.: Tak, dopuszcza 

Pyt. nr 85 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ 

udowych posiadających w części dalszej 3 otwory, w co najmniej 2 płaszczyznach zamiast 

4? 

Odp.: Tak, dopuszcza 

Pyt. nr 86 

W zawiązku z niewielkim rocznym zapotrzebowaniem, zwracamy się z prośba o 

odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu w zakresie Pakietu nr 9, na rzecz zamówień 

realizowanych w ciągu 3 dni roboczych? 

Odp.: Tak, odstępuje. 

Uwaga : 

Jednocześnie informujemy, że ze względu na istotę  wyjaśnień do SIWZ , w oparciu o art.  

12a ust. 2  ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  

07-10-2016r. do godz. 12:00, otwarcie ofert godz. 12:30 jak opisano w SIWZ. 

Wobec powyższego w oparciu o art. 38 ust. 4a pkt. 1, ustawy Pzp, przekazano w dniu  

29-09-2016r. do publikacji w BZP ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia. 

 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza:  

1. Zmodyfikowany formularz oferty.  

2. Zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy. 

 

Do wiadomości: 

1. Wykonawcy w/g rozdzielnika. 

2. Strona internetowa Zamawiającego.  

3.   a/a 
                                                                                                  -mgr Michał Trojakowski- 

                                                                                         ……………………………………… 
                                                                                               (Dyrektor/kierownik Zamawiającego) 

 

 

            Sporządził:  

 

 

        Marek Winiarski 

 

……………………………….. 


