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do wszystkich Wykonawców 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 2019-01-10 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 

zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. 

poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych i ginekologicznych, 

 

Treść zapytań Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego są następujące : 

 

Pytanie nr 1 – Grupa2 

Proszę o wyjaśnienie, jaki konkretnie system "system ułatwiający lokalizację siatki" Zamawiający ma 

na myśli? Jakie konkretnie rozwiązania Zamawiający uzna za takie, które ułatwiają lokalizację siatki?   

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca konkretnego rozwiązania w zakresie systemu ułatwiającego 

lokalizację siatki, mogą to być np. pasy barwne, „róża wiatrów” etc.  

 

Pytanie nr 2 – Grupa 2 

Prosimy o dopuszczenie przedstawienia pozytywnej opinii jednego ze Szpitali na temat oferowanych 

siatek chirurgicznych w zamian za wyniki badań klinicznych.  Nie ma żadnej postawy prawnej, która 

określałaby wymóg posiadania takich dokumentów dla ww. wyrobów medycznych poza wymaganymi 

dokumentami takimi jak: Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności CE oraz Zgłoszenie wyrobu 

medycznego. 
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Odpowiedź: Zamawiający niniejszym odstępuje od wymogu, aby w zakresie grupy nr 2 

Wykonawca musiał przedłożyć kopię minimum 1 opublikowanego RCT z użyciem 

zaoferowanych siatek.  

 

Pytanie nr 3 - dot. treści umowy 

Zważywszy na zapis § 2 ust. 2, prosimy o określenie minimalnego stopnia realizacji umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie określa minimalnego stopnia realizacji umowy. 

 

Pytanie nr 4 – dot. treści umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 7 ust. 1 ppkt 1) i 2) słowa "opóźnienie" słowem 

"zwłoki"?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie nr 5 - dot. treści umowy  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści § 5 ust. 2 na: "Opóźnienie zapłaty należności za 

dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów, 

chyba, że zwłoka Zamawiającego w zapłacie należności, z tytułu co najmniej dwóch kolejnych faktur 

przekracza 30 dni. W takim przypadku Wykonawca może wstrzymać wydawanie kolejnych partii 

towarów wyłącznie w sytuacji, gdy po upływie powyższego terminu wyznaczy Zamawiającemu 

kolejny termin na uregulowanie należności w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie krótszy 

niż 14 dni, a Zamawiający temu terminowi uchybi." 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie nr 6 - dot. treści umowy  

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 

1) w razie opóźnienia w dostawie lub braków ilościowych - w wysokości 0,5 % wartości 

brutto nie dostarczonej partii towarów (lub wybrakowanej partii) za każdy dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonej partii 

towarów (lub wybrakowanej partii); 

 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo 

opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 0,5 % wartości brutto 
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wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wady, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych towarów; 

 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego 

brutto o którym mowa w § 2 ust.1. 

 

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto 

danejgrupy, o której mowa w § 2 ust. 1. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie nr 7 - dotyczy grupa nr 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 2 zamiast opisanych siatek siatki o następujących 

parametarch: Syntetyczna makroporowata siatka z polipropylenu monofilamentowego, Gramatura 

46g/m², rozmiar porów 2,0 x 2,4 mm bez wskazania w materiałach informacyjnych  grubości siatki. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem zachowania pozostałych 

parametrów SIWZ. 

 

Pytanie nr 8, dotyczy grupa nr 2 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 2 poz. 1 siatki w rozmiarze 8x15cm   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem zachowania pozostałych 

parametrów SIWZ. 

 

Pytanie nr 9, dotyczy grupa nr 2 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 2 poz. 1 siatki w rozmiarze 11x6 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem zachowania pozostałych 

parametrów SIWZ. 

 

Pytanie nr 10, dotyczy grupa nr 2 poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 2 poz. 2 siatki w rozmiarze 15x10 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem zachowania pozostałych 

parametrów SIWZ. 

 

Pytanie nr 11, dotyczy grupa nr 2 poz.3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 2 poz. 3 siatki w rozmiarze 20x20 cm. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem zachowania pozostałych 

parametrów SIWZ. 

 

Pytanie nr 12, dotyczy grupa nr 2 poz.4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 2 poz. 4 siatki w rozmiarze 30x30 cm  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem zachowania pozostałych 

parametrów SIWZ. 

 

Pytanie nr 13, dotyczy grupa nr 2 poz.4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 2 poz. 4 siatki w rozmiarze 45x30cm. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem zachowania pozostałych 

parametrów SIWZ. 

 

Pytanie nr 14, dotyczy Pakietu 2  

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe 

ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w 

obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany  

w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Siatka ma podwójne opakowanie 

jałowe i system ułatwiający lokalizację. 

Gramatura implantu 39 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 

89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić  

o grubości 120 µm = 0,12mm. Rozmiary: 

Poz. 1 8 x 15 cm 

Poz. 2 10 x 15 cm 

Poz. 3 15 x 15 cm 

Poz. 4 30 x 30 cm 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem zachowania pozostałych 

parametrów SIWZ. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało 

rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

Zamawiający 

 


