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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/21/2015  prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych dla  potrzeb  SPZOZ w Sanoku.

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

* Pytanie nr 1 – dot. zad. nr 3, pozycja nr 1-2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  szwów  o  dł.  90  cm  z  igłą  okrągłą 
przyostrzoną?
Odpowiedź: Zamawiajcy wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 2 -  pozycja nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm?
Odpowiedź: Zamawiajcy wyrażazgodę. 

* Pytanie nr 3 – dot. zad. nr 5, pozycja nr 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  staplerów  ze  zszywkami  bez  pokrycia 
teflonem w rozmiarach 7,2 x 4,9 lub 5,9 x 3,9mm?
Odpowiedź: Zamawiajcy wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 1,2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w zadań na części według typów 
(rodzajów) nici, bądź o umożliwienie składania ofert na poszczególne typy w ramach danego 
zadania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 1.1
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  dopuszczenie  w  w/w  zadaniu  plecioną, 
syntetyczną  nić  wchłanialną,  wykonaną  z  kwasu glikolowego,  o  okresie  podtrzymywania 
tkankowego po 8 – 11 dniach      ok. 50% oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu ok. 42 
dni.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 6 – dot.  zad. nr 1.2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu jednowłókninową, 
syntetyczną nić wchłanialną, wykonaną z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania po 57 
dniach ok. 40% oraz  o okresie całkowitego wchłonięcia 180 – 210 dni.
Odpowiedź: Zamawiajcy nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 7 – dot.  zad. nr 1.3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu jednowłókninową, 
syntetyczną  nić  wchłanialną,  wykonaną  z  kwasu  glikolowego  i  kaprolaktonu,  o  okresie 
podtrzymywania tkankowego 21 – 28 dni oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 90-
120 dni. 
Odpowiedź: Zamawiajcy nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 1.4
Czy Zamawiający w w/w zadaniu dopuści nić syntetyczną wykonaną z kwasu glikolowego i 
mlekowego  powlekanego  mieszanką  powyższych  kwasów  oraz  stearynianem  wapnia,  o 
okresie  podtrzymywania  tkankowego  28-35  dni  (ok.  75%  po  14  dniach)  oraz  okresie 
wchłaniania 60/70dni.
Odpowiedź: Zamawiajcy nie dopuszcza.
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

* Pytanie nr 9 – dot. zad. 1 (1.1)
1. Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, syntetyczny, wchłanialny wykonany 

z  glikolidu,  kaprolaktonu,  węglanu  trimetylenu  oraz  laktydu  o  podtrzymywaniu 
tkankowym  nie  mniejszym  niż  50-60%  wytrzymałości  węzła  po  5  dniach  od 
wszczepienia i okresie całkowitego wchłonięcia do 56 dni?

Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

2. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 27 mm, pod warunkiem zachowania 
parametrów nici z pytania 1?

Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

3. Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szew o grubości nici 2/0 pod warunkiem zachowania 
parametrów nici z pytania 1? 

Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

4. Poz.6-8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą typu Surgalloy (stop stali odporny na 
złamania i odkształcenia), pod warunkiem zachowania parametrów nici z pytania 1? 

Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

5. Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści szew z igła kosmetyczną konwencjonalnie tnącą o 4 
krawędziach tnących, pod warunkiem zachowania parametrów nici z pytania 1? 

Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

* Pytanie nr 10 – dot. zad. 1 (1.2) 
6.   Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, syntetyczny, wykonany z poli-glikonatu 
(kopolimer kwasu glikolowego i weglanu trójmetylenu) podtrzymujący tkankę 75% po dwóch 
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tygodniach,  65%  po  trzech  tygodniach  i  50%  po  czterech  tygodniach  od  wszczepienia, 
wchłaniający się do 180 dni?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

7.  Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 65 mm oraz dł. nici 240 cm na pętli, lub z 
igłą 48 mm i nicią 150 cm na pętli, pod warunkiem zachowania składu nici z pytania nr 5 
dotyczącego tego pakietu?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

8.  Poz. 3,4,6,7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą typu Surgalloy (stop stali odporny na 
złamania i odkształcenia)?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

* Pytanie nr 11 – dot. zad. nr 1 (1.3)
9.  Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, syntetyczny, wchłanialny, wykonany z 
glikolidu (60%), dioksanonu (14%) i weglanu trimetylenu (26%), podtrzymujący tkankę 75% 
po 2 tyg. 40% po 3 tyg. wchłaniający się do 110 dni?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

10.   Poz.  1.  Czy  Zamawiający  dopuści  szew  z  igła  kosmetyczną  odwrotnie  tnącą  typu 
Surgalloy  (stop  stali  odporny  na  złamania  i  odkształcenia)  pod  warunkiem  zachowania 
parametrów nici z pytania 8?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

* Pytanie nr 12 – dot. zad.nr (1.4)
11. Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, multifilamentowe, wykonane z glikolidu i 
laktydu,  powlekane  mieszanką  kopolimeru  kaprolaktonu-glikolidu  i  stearyoilomleczanu 
wapnia,   o  podtrzymywania  w  węźle  80%  po  2  tygodniach,  30%  po  3  tygodniach  od 
wszczepienia  i okresie wchłaniania 56-70 dni?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

* Pytanie nr 13 – dot. dot. zad. nr 2 (2.1)
12.   Czy  Zamawiający  dopuści  szew  jednowłóknowy,  syntetyczny,  niewchłanialny, 
wykonany z polipropylenu z dodatkiem polietylenu?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

13.  Czy Zamawiający dopuści szew z igłą typu Surgalloy (stop stali odporny na złamania i 
odkształcenia)?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

* Pytanie nr 14 – dot. zad. nr 2 (2.2) 
14.  Czy  Zamawiający  dopuści  szew  pleciony,  niewchłanialny,  wykonany  z  poliestru,  w 
którym każde pojedyncze włókno oraz cała plecionka jest pokryte silikonem?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

15.  Poz. 1 Czy zamawiający dopuści szew z igłą pogrubioną?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

16.  Poz. 5,10 Czy Zamawiający dopuści szew z nicią 6 x 45 cm?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  
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17.   Poz.  8,11,13  Czy  Zamawiający  dopuści  szew  z  igłą  typu  Cardiopoint  (  igła  ta 
charakteryzuje się mniejszym ryzykiem złamania oraz mikroprzyostrzeniem w kształcie litery 
„Y”)
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

* Pytanie nr15 – dot. zad. nr 2 (2.3)  
18.   Czy  Zamawiający  dopuści  syntetyczna  nić  pleciona,  niewchłanianą,  wykonana  z 
długołańcuchowych polimerów alifatycznych, powlekana silikonem?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

19.  Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści szew z nicią o dł. 360 cm?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

20.  Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści szew z nicią o dł. 12 x 45 cm?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

* Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 3 (3.1) 
21.   Czy  Zamawiający  dopuści  szew  syntetyczny,  pleciony,  wykonany  z wchłanialnego 
syntetycznego  poliestru  składającego  się  z  glikolidu  i  laktydu  (pochodnych  kwasu 
glikolowego i mlekowego) o okresie podtrzymania rany 7 – 10 dni, wchłaniający się między 
40-50 dni?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

22.  Poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 90 cm z igłą okrągłą przyostrzoną, pod 
warunkiem zachowania parametrów nici z pytania 20?
Odpowiedź:   Zamawiajcy dopuszcza.  

23.   Poz.  3  Czy  Zamawiający  dopuści  szew  o  dł.  nici  75  cm,  pod  warunkiem 
zachowania parametrów nici z pytania 20?
Odpowiedź:     Zamawiajcy dopuszcza.  

* Pytanie nr 17– dot. wzoru umowy.  
1. Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji 

postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2
2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru nie dostarczonego 
zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,  jednak nie więcej 
niż 10% wartości brutto nie dostarczonego towaru,  przy czym zwłoka ta nie może 
trwać  dłużej  niż  5  dni.Po  upływie  wyżej  określonego  5  -  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:   Zamawiajcy nie wyraża zgody.   

* Pytanie nr 18 – dot. zad. 4,2  
Prosimy o potwierdzenie, iż podany rozmiar oznacza długość linii szwu w mm.
Odpowiedź:   Zamawiający potwierdza   iż podany rozmiar oznacza długość linii szwu w mm.  
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* Pytanie nr 19– dot. podpisania oferty

W  związku  z  pojawieniem  się  wątpliwości  dotyczących  zakresu  pełnomocnictwa  w  ww 
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: Tak należy złożyć (załączyć do oferty) pełnomocnictwo w oryginale  podpisane 
przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy (oferenta).

* Pytanie nr 20 – dot. §3 pkt.2 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 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 nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 21 – dot. §3 pkt.4 wzoru umowy
Paragraf  3  pkt  4  wzoru  umowy  mówi,  iż:  „4.  W  przypadku  odmowy  dostawy  towaru 
Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w wysokości  10% 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 nie wyraża zgody   

* Pytanie nr 22 – dot. §3 pkt.8 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.
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Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na modyfikację zapisu w   § 3   pkt. 8    o następującym   
brzmieniu:
 „Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego  
towaru lub  trzykrotnej  odmowy dostawy  zamówionego towaru może  odstąpić  od  umowy ze  
skutkiem  natychmiastowym  z  wyłączeniem  sytuacji  gdy  nastąpił  brak  zapłaty  przez  
Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w § 8 ust.1”

SPROSTOWANIE 

dot. cz. XXI SIWZ - strona 13 z 40 – próbki (zad 4 – zmiana  punkt 4.4 na 4.3)

JEST - zadanie nr 4
punkt 4.1 – 2 sztuki (poz. 2,5)
punkt 4.4 – 1 sztuka
MA BYĆ   - zadanie nr 4      

punkt 4.1 – 2 sztuki (poz. 2,5)
punkt 4.3 – 1 sztuka

 UWAGA:
Wobec  udzielonych  wyjaśnień  na  zapytania  Wykonawców  należy  indywidualnie 

uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
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	Z poważaniem

