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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/172/2019                                       Sanok, dnia  12.06.2019r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/15/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych dla SP ZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
Pytanie nr 1  dotyczy pakietu nr 1  
Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Pakiet 
nr 1.1, Pakiet nr 1.2?  
Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w 
postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, 
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” i z Art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można 
opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub pro-
duktów […]”. 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 Wykonaw-
ców 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 ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 2  dotyczy pakietu nr 1.1 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wy-
twarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność 
podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od 
wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 1.2 
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne 
wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 
70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 
180-210 dni? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 1.2, poz.2 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  z igłą o 
długości 65 mm. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Pakiet 
nr 2.1, Pakiet nr 2.2, Pakiet nr 2.3, Pakiet nr 2.4?  
Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w 
postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, 
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” i z Art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można 
opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub pro-
duktów […]”. 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 Wykonaw-
ców 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 ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 2.1 
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne 
wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 14 dniach, ok. 65-70% 
po 28 dniach, ok. 55-60% po 43 dniach, ok. 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-
210 dni? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 2.2 
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne 
składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego 
około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i 
całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?         
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.                                                                                          
 
Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 2.3 
Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru 
składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną  50% kopolimer 
glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania 
tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym 
czasie wchłaniania 60-70 dni? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 2.4 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, 
wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  
zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 
dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Pakiet 
nr 3.1, Pakiet nr 3.2, Pakiet nr 3.3, Pakiet nr 3.4?  
Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w 
postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, 
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” i z Art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można 
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opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 
produktów […]”. 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 ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 3.4 
Czy Zamawiający dopuści w w/w grupie szwy polipropylenowe bez guzików/klipsów? 
W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w grupy asortymentowej do osobnego pakietu 
producenckiego. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne sterylne, poliamidowe, monofilamentowe, niebieskie, 
niewchłanialne lub nici chirurgiczne niewchłanialne plecione, poliestrowe powlekane silikonem? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 1 
Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną stosowaną od lat przez użytkownika spełniająca pozostałe 
zapisy SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 2.2 
Czy Zamawiający dopuści  jednowłókninową , syntetyczną nić wchłanialną wykonaną z glikolidu (gli-
kolid, kaprolakton i węglan trimetylenu) o okresie podtrzymywania tkankowego 50% pomiędzy 6-14 
dni, 0% około 28 dni oraz o okresie  całkowitego wchłonięcia szwu pomiędzy 60-90 dni co mieści się 
w przedziale określonym przez Zamawiającego pomiędzy 60 a 120 dni, od lat używany przez Zama-
wiającego? Zamawiający nigdy nie zgłosił żadnej uwagi co do za krótkiego okresu całkowitego 
wchłonięcia i był zadowolony z posiadanych szwów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 2.2 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 2.3 
Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą z zakończeniem Micro-Point  plastyczną - ko-
smetyczną16 mm i 45 cm? Ten rodzaj  igły był stosowany przez  Zamawiającego i spełnił oczekiwa-
nia. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 3.2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podwiązek pakowanych 5x45 spełniające 
pozostałe zapisy SWIZ z odpowiednim przeliczeniem lub nie wg potrzeby Zamawiającego? Zamawia-
jący od lat używał tych rozmiarów i nigdy nie wspomniał ani nie reklamował, że ilość jest niewystar-
czająca wręcz przeciwnie spełniał oczekiwania użytkownika. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 3.2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podwiązek pakowanych 10x60 spełniające 
pozostałe zapisy SWIZ z odpowiednim przeliczeniem lub nie wg potrzeb Zamawiającego?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 3.4 
Czy Zamawiający dopuści igłę 60 mm spełniającą pozostałe zapisy SWIZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 20 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 70%,   parafiny 
18% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą.  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania zbiorczego 20 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem ilości.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający w Pak 7 poz 1 wyrazi zgodę na złożenie oferty na stapler skórny jednorazowego 
użytku zawierający 35 zszywek w magazynku, znanego amerykańskiego producenta. Zszywki wyko-
nane z wysokiej jakości stali nierdzewnej powlekane teflonem - grzbiet 6,5 mm, nóżka 4,7 mm. 
Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację zszywek? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający w Pak 7 poz 2 wyrazi zgodę na złożenie oferty na stapler skórny jednorazowego 
użytku zawierający 35 zszywek w magazynku, znanego amerykańskiego producenta. Zszywki wyko-
nane z wysokiej jakości stali nierdzewnej powlekane teflonem - grzbiet 5,7 mm, nóżka 3,9 mm. 
Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację zszywek? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 23  
Czy nie nastąpiła omyłka w formularzu ofertowym? Termin wykonania umowy został w SIWZ okre-
ślony na 14 miesięcy.  
Odpowiedź: Tak nastąpiła omyłka w formularzu ofertowym, powinno być 14 miesięcy. 
 
Pytanie nr 24 dotyczy wzoru umowy 
Ad par. 3 ust. 2 wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości towaru nie dostarczonego w terminie, za 
każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 7 
Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pakiecie nr 7 staplerów skórnych jednorazowego 
użytku zawierających 35 zszywek w magazynku, wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej, 
nie wymagającej pokrycia teflonem, o rozmiarach: pozycja 1: grzbiet 7,00mm, nóżka 4,50mm; pozycja 
2: grzbiet 7,00mm, nóżka 4,00mm. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 26 dotyczy wzoru umowy 
Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% sprawia, że strony umowy nie są 
równoprawne.  W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który 
byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co 
narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 
24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w 
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umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP 
zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar 
umownych do wysokości 0,1%. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 27 
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w w/w 
postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla 
Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną 
do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w 
którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, 
wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania 
środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z 
oryginałem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 28 dotyczy wzoru umowy 
Paragraf 3 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.” 
Z treści tego punktu wynika, iż Zamawiający zapewnia sobie płynność dostaw bez konieczności 
zapłaty za dostarczony sprzęt. 
Taki zapis sprawia, iż umowa jest nierównoprawna tak i dla Zamawiającego jak i Dostawcy.  
Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze wzoru umowy lub modyfikację jego brzmienia na: 
„Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową , w przypadku 
ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony 
w ust §8 ust.1”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 29 dotyczy wzoru umowy 
Wnosimy o modyfikację zapisu umowy na: „Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech 
kolejnych nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej kolejnej odmowy dostawy 
zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 30 dotyczy wzoru umowy 
Wnosimy o modyfikację zapisu umowy na: „12.W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie 
natychmiastowym (określonym w ust. 8)  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w 
wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i 
zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 31 
 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykaz dostaw na wezwanie.  
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów ze wzkaźnikiem ilości zszywek, ze zszywkami w 
rozmiarze 6,5x4,5mm, grubość drutu 0.,6mm. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 8 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarach 21, 24, 26, 29, 32, 34mm.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie staple-
rów liniowych z nożem (oraz adekwatnych ładunków) o długości linii szwu 57mm, załadowanych ła-
dunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,85mm, po zamknięciu 
1,5mm). Nóż zintergowany ze staplerem.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie staple-
rów liniowych z nożem  (oraz adekwatnych ładunków) o długości linii szwu 57mm, załadowanych ła-
dunkiem do tkanki grubej  (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5mm wysokość zszywki po za-
mknięciu 2,0mm). Nóż zintergowany ze staplerem.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie staple-
rów liniowych z nożem  (oraz adekwatnych ładunków) o długości linii szwu 75mm, załadowanych ła-
dunkiem do tkanki grubej  (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5mm wysokość zszywki po za-
mknięciu 2,0mm). Nóż zintergowany ze staplerem 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
 
Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie staple-
rów liniowych z nożem  (oraz adekwatnych ładunków) o długości linii szwu 75mm, załadowanych ła-
dunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,85mm, po zamknięciu 
1,5mm). Nóż zintergowany ze staplerem.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie staple-
rów liniowych z nożem  (oraz adekwatnych ładunków) o długości linii szwu 1002mm, załadowanych 
ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,85mm, po zamknięciu 
1,5mm). Nóż zintergowany ze staplerem.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie staple-
rów liniowych z nożem  (oraz adekwatnych ładunków) o długości linii szwu 1002mm, załadowanych 
ładunkiem do tkanki grubej  (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5mm wysokość zszywki po za-
mknięciu 2,0mm). Nóż zintergowany ze staplerem 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie staple-
rów liniowych poprzecznie tnących  (oraz adekwatnych ładunków) w rozmiarze 40mm. Wysokości 
zszywek przed i po zamknięciu zgodnie z siwz. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 41 dotyczy wzoru umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2: 
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2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy  
karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 10 
dni. 
Po upływie wyżej określonego 10 - cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru 
tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując 
prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za 
zwłokę. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 42 dotyczy wzoru umowy 
 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od zawiadomienia” na „…od dnia rozpatrzenia 
reklamacji”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 43 dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 3 ust. 10 poprzez zamianę  słów „odsetki 
ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w Pozycji 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler (jednorazowa 
rączka) liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, z nożem wbudowanym w ładunek  
i sekwencyjną regulację wysokości zszywek i osobno pakowany ładunek przeznaczony do tkanki stan-
dardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm  
po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D wraz 
z kompatybilnym ładunkiem w pozycji 8? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w Pozycji 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler (jednorazowa 
rączka) liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, z nożem wbudowanym w ładunek  
i sekwencyjną regulację wysokości zszywek i osobno pakowany ładunek przeznaczony do tkanki stan-
dardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm  
po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D wraz 
z kompatybilnym ładunkiem w pozycji 9? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w Pozycji 3 oprócz asortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler (jednorazowa 
rączka) liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, z nożem wbudowanym w ładunek  
i sekwencyjną regulację wysokości zszywek i osobno pakowany ładunek przeznaczony do tkanki stan-
dardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), 
posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D wraz  
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z kompatybilnym ładunkiem w pozycji 10? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

 
Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w Pozycji 4 oprócz asortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler (jednorazowa 
rączka) liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, z nożem wbudowanym w ładunek  
i sekwencyjną regulację wysokości zszywek i osobno pakowany ładunek przeznaczony do tkanki stan-
dardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), 
posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D wraz  
z kompatybilnym ładunkiem w pozycji 11? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 48 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w Pozycji 5 oprócz asortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler liniowy  
z nożem o długości linii szwu 105mm, linii cięcia 99mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej 
(wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm), nóż wbudowany w ładunek, 
stapler umożliwiający 12-krotne wystrzelenie ładunku wraz  
z kompatybilnym ładunkiem w pozycji 12? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 49 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w Pozycji 6 oprócz asortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler liniowy  
z nożem o długości linii szwu 102mm, linii cięcia 98mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wy-
sokość zszywki przed zamknięciem 4,5mm, po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany  
ze staplerem wraz z kompatybilnym ładunkiem w pozycji 13? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 50 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w Pozycji 7 oprócz asortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler zamykająco-
tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm, stapler umożliwia sze-
ściokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, załadowany ładunkiem do tkanki standardo-
wej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,44mm) i grubej (wysokość 
zszywki przed zamknięciem 4,7mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj 
ładunku przy składaniu zamówienia wraz z kompatybilnym ładunkiem w pozycji 14? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 51 dotyczy pakietu nr 13 
Czy Zamawiający w Pakiecie 13 w Pozycji 1 w związku ze zmianą u producenta dotyczącą składu 
dopuści i będzie wymagał wosk kostny będący mieszaniną białego wosku pszczelego 72,45%, wosku 
parafinowego 15,05%, palmitynianu izopropylu 12,50%, co zapewnia bardzo dobrą smarowność, moż-
liwość nakładania na powierzchnie kostne cienką warstwą bez ryzyka zaaplikowania nadmiernej ilości 
oraz dodatkową zaletę – nie kruszy się do pola operacyjnego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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UWAGA 
Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga użyczenia półek ze stali nie-

rdzewnej pod nici chirurgiczne na 5 sal operacyjnych: 
  Do pakietu nr 1 – jedna półka 

Do pakietu nr 2 – dwie półki 
Do pakietu nr 3 – dwie półki 

 
INFORMACJA 

W formularzu ofertowym poprawia się omyłkę 
z  Termin wykonania--12 miesięcy 

 na Termin wykonania--14 miesięcy 
 
 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia 

Z poważaniem 


