
OGŁOSZENIE
Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2018

Z dnia: 17-08-2018 (aktualizacja 1)

Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego
UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. 
TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, 
www.szpitaletczewskiesa.pl

Uwaga,  jeśli  Zamawiajacy  dopuscił  asortyment  wskazany  w  zapytaniach  poniżej,  w
przypadku złożenia oferty na ten asortyment  należy czytelnie  zaznaczyć pod tabelami
(Formularze  asortymentowo  –  cenowe)  dla  danego  pakietu,  znajdującymi  się  w
załaczniku nr 3 do SIWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, fakt, że Wykonawca składa
swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (należy wskazać numer pytania
w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - cenowych, których
pytanie  /  pytania  dotyczą.  Zamawiający  nie  może  mieć  wątpliwości  jakiego  rodzaju
asortyment I w jakich ilościach jest oferowany przez Wykonawcę. 
Wszelkie przeliczane ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi wskazanymi
w SIWZ przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być nie gorszy
od paramentrów bazowych. 

Pytanie 1
W nawiązaniu do w/w postępowania przetargowego, niniejszym zwracamy się z prośbą o wy-
kreślenie w umowie par.4 pkt. 1 „…Wykonawca wystawił jedną fakturę zbiorczą za okres roz-
liczeniowy, tj. za miesiąc kalendarzowy, do dnia 15-tego miesiąca następującego po okresie
rozliczeniowym, bez względu na ilość zamówień częściowych w tym okresie…”
System magazynowo - księgowy Wykonawcy generuje fakturę do danego zamówienia, jako je-
dyny dokument towarzyszący zamówieniu. Jeśli w danym dniu złożone zostaną odrębne 2 za-
mówienia, wiąże się to w wydrukowaniem 2 faktur jednego dnia.
Odpowiedź:  Zamawiający  dokona  stosownych  modyfikacji  na  etapie  podpisywania
umowy. Zamawiający zmieni przedmiotowy zapis umowy, w którym zniesie obowiązek
wystawiania faktur zbiorczych oraz skróci termin płatności z 65 dni do 60 dni. 

Pytania 2 

2.1. Pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pokrytych poliglikolidem laktydu i stearynia-
nem wapnia o czasie podtrzymywania ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 40-50% po 3 tygodniach 
od zaimplantowania przy zachowaniu pozostałych parametrów?
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2.2. Pakiet nr 4, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

2.3. Pakiet nr 4, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z nitką pojedynczą o długości 75cm?

2.4. Pakiet nr 4, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z nitką pojedynczą o długości 75cm z podwoje-
niem zamawianych ilości?

2.5. Pakiet nr 4, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu igłą kosmetyczną spełniającą parametry SIWZ?

2.6. Pakiet nr 4, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o dł. 75 cm?

Odpowiedź:
Ad. 2.1. PYTANIE NIE DOTYCZY PAKIETU NR 2
Ad. 2.2. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 2.3. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 2.4. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 2.5. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 2.6. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytania 3 
3.1. Dotyczy   Pakietu nr 1
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
kopolimeru  glikolidu   i  laktydu  oraz  stearynianem  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?
Uzasadnienie: Zaproponowany produkt jest równoważny do opisanego przez Zamawiającego,
tj.  o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Czas wchłaniania 60-70 dni zawiera się w
przedziale wymaganym przez Zamawiającego (56-70 dni).

3.2. Dotyczy   Pakietu nr 3, poz. 2
Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  dopuszczenie  do  przetargu  w  w/w  pozycji  szwów
chirurgicznych  ze  standardową  igła  okrągłą  wzmocnioną.W  razie  odmownej  odpowiedzi
prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

3.3. Dotyczy   Pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści również w w/w pakiecie szwy z igłą odwrotnie tnącą?

3.4. Dotyczy   Pakietu nr 4, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji również szwy z igłą odwrotnie tnącą?
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3.5. Dotyczy   Pakietu nr 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe,
np., grupa I (poz. 1-4), grupa II (poz. 5), grupa III (poz. 6-12) ? 
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  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 czy dwóch Wykonawców.

3.6. Dotyczy   Pakietu nr 5, poz. 1 – 4
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?
Uzasadnienie: Zaproponowany produkt jest równoważny do opisanego przez Zamawiającego,
tj.  o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Czas wchłaniania 90-120 dni zawiera się w
przedziale wymaganym przez Zamawiającego (90-110 dni).

3.7. Dotyczy   Pakietu nr 5, poz. 5
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?
W  razie  odmownej  odpowiedzi  prosimy  o  wydzielenie  w/w pozycji  do  osobnego  pakietu
producenckiego, gdyż wymagany przez Zamawiającego materiał szewny znajduje się w ofercie
tylko jednego wykonawcy (MEDTRONIC).

3.8. Dotyczy   Pakietu nr 5, poz. 6-12
Zwracam  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  dopuszczenie  w  w/w  Pakiecie  nici
monofilamentowych,  niewchłanialnych,  wykonanych  z  polipropylenu  bez  dodatku  glikolu
polietylenowego?
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3.9. Dotyczy   Pakietu nr 5, poz. 6
Prosimy o wyjaśnienie, czy w w/w pozycji Zamawiający wymaga  szwu z igłą podwójną 13
mm, 3/8 koła, czy też z igłą pojedynczą?

3.10. Dotyczy   Pakietu nr 5, poz. 
Czy Zamawiający dopuści również długość 75 cm?

3.11. Dotyczy   Pakietu nr 7
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
kopolimeru  glikolidu  i  laktydu  oraz  stearynianem  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?
Uzasadnienie: Zaproponowany produkt jest równoważny do opisanego przez Zamawiającego,
tj.  o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Czas wchłaniania 60-70 dni zawiera się w
przedziale wymaganym przez Zamawiającego (56-70 dni).

3.12. Dotyczy   Pakietu nr 7, poz. 18
Jakiej krzywizny igły wymaga Zamawiający w w/w pozycji?

3.13. Dotyczy   Pakietu nr 7, poz. 18
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  z igłą o 
krzywiźnie ½. 

Odpowiedź:
Ad. 3.1. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 3.2. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 3.3. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 3.4. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 3.5. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 3.6. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 3.7. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 3.8. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 3.9. IGŁA PODWÓJNA
Ad.  3.10.  ZAMAWIAJĄCY  NIE  WIE  O  JAKI  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  –
PYTANIE NIEJASNE. POSTĘPOWAC ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 3.11. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
Ad. 3.12. – 5/8
Ad. 3.13. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 4
Zapytanie  odnośnie  pakietu  nr.  8  (  CPV  33694000-1)-brak  podanego  wymiaru  taśmy  do
kontroli sterylizacji parowej. Prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedź: WYMIAR OD 10 DO 15 MM

4



Pytanie 5
Pakiet nr 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pokrytych poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia o 
czasie podtrzymywania ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 40-50% po 3 tygodniach od zaimplantowania przy za-
chowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ
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