
 

Katowice, dnia 15.12.2014 r. 
 

 
ZP/4230/14         
          Uczestnicy postępowania  
          W s z y s c y 
 
 
 
Dot.:  Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety. 

 
W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  

 
Pyt. 1 Dot. Pakietu I, poz. 69, 70 

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?  
Uzasadnienie: przy obecnym układzie pakietu na nici chirurgiczne tylko jeden wykonawca będzie mógł 
złożyć ofertę.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 2 Dot. Pakietu I, poz. 31-42 

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, z polidioksanonu, monofilamentowe, o czasie wchłaniania 
180-210 dni i okresie podtrzymywania tkanki po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 
40%?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych nici. 
Pyt. 3 Dot. Pakietu I, poz. 43-68 

Czy Zamawiający dopuści nici powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, pozostałe parametry 
bez zmian?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych nici. 
Pyt. 4 Dot. Pakietu I 

Czy Zamawiający podzieli asortyment w pakiecie I na nici niewchłaniane (pozycje 1-30) oraz nici 
wchłanialne (pozycje 31-68) i utworzy dwa odrębne pakiety?  
Uzasadnienie: przy obecnym układzie pakietu na nici chirurgiczne tylko jeden wykonawca będzie mógł 
złożyć ofertę.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 5 Pakiet nr II Pozycja nr 4 

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 6cm x 11cm, pozostałe 
parametry zgodne z siwz 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie dopuszcza możliwość zaoferowania siatek o wymiarach 6cm 
± 1cm x 14cm ± 1cm. 

Pyt. 6 Pakiet nr II Pozycja nr 4 
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 8cm x 12cm, pozostałe 
parametry zgodne z siwz 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie dopuszcza możliwość zaoferowania siatek o wymiarach 6cm 
± 1cm x 14cm ± 1cm. 

Pyt. 7 Pakiet nr II Pozycja nr 4 
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożeni a oferty na siatki o wymiarach 8cm x 15cm, pozostałe 
parametry zgodne z siwz. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie dopuszcza możliwość zaoferowania siatek o wymiarach 6cm 
± 1cm x 14cm ± 1cm. 



 

Pyt. 8 Czy zamawiający w pakiecie nr II w pozycji 1 dopuści siatkę polipropylen monofilamentowy o grubości 
0,05mm, rozmiar porów 1x1,25mm, gramatura 51,6 gm2,  rozmiar 30x30cm. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 9 Czy zamawiający w pakiecie nr II w pozycji 4 dopuści siatkę polipropylen monofilamentowy o grubości  

0,05mm, rozmiar porów 1x1,25mm, gramatura 51,6 gm2,  rozmiar 6x11cm 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 10 PAKIET I , poz. 23, 61, 67,69- 70  

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o  wydzielenie wyżej wymienionych pozycji  a z pozostałych  
utworzenie odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli zaoferować wysokiej jakości produkty w 
atrakcyjnej cenie.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 11 PAKIET I , poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nici syntetyczne o długości 75 cm -  niewchłanialne, monofilament 
poliamidowy z igłą odwrotnie tnącą 38 mm lub 40 mm, 3/8 koła.    

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 12 PAKIET I , poz. 2 - 5 

Zwracam się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej 25 mm, 3/8 koła o długości 
nici 75 cm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici w poz. 2 (długość igły mieści się 
w dopuszczonej tolerancji ± 10%, długość nici mieści się w dopuszczonej tolerancji +30%/-10%), 
natomiast podtrzymuje zapisy w SIWZ dla poz. 3-5. 

Pyt. 13 PAKIET I , poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą 19 mm 3/8 koła , reszta parametrów zgodnie z Siwz. 
Zaproponowany przez nas rozmiar jest bardzo zbliżony na wymagany przez Zamawiającego przez co nie 
będzie zmniejszał jakości użytkowania produktu 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pyt. 14 PAKIET I , poz. 12 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej 38 mm  
3/8 koła  z nicią długości 75 cm , reszta parametrów zgodnie z siwz.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 15 PAKIET I , poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą 50 mm ½ koła z nicią o długości 75 cm, reszta parametrów 
zgodnie z siwz?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 16 PAKIET I , poz. 14 

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą 50 mm ½ koła z nicią o długości 75 cm, reszta parametrów 
zgodnie z siwz? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 17 PAKIET I , poz. 15 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej 2/0 , 38 mm 3/8 koła, reszta 
parametrów zgodnie z siwz.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 18 PAKIET I , poz. 16 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły odwrotnie tnącej 18 mm ½ koła , nić długości 75 cm, 
reszta parametrów zgodnie z siwz? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
 
 



 

Pyt. 19 PAKIET I , poz.  21 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej wzmocnionej 35 mm ½ koła , reszta parametrów 
zgodnie z siwz. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici (długość igły mieści się 
w dopuszczonej tolerancji ± 10%). 

Pyt. 20 PAKIET I , poz. 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie igły okrągłej 27 mm ½ koła , reszta parametrów 
zgodnie z siwz? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici (długość igły mieści się 
w dopuszczonej tolerancji ± 10%). 

Pyt. 21 PAKIET I , poz. 24 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici syntetycznych, niewchłanianych , 
powlekanych silikonem, poliestrowych, plecionka ( rdzeń opleciony kilkoma spoistymi splotami) o 
grubości EP 5 , długości 250 cm.   

Odp.: Zamawiający – jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia w poz. 24 – wymaga zaoferowania takich 
właśnie nici. 

Pyt. 22 PAKIET I , poz. 25 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę odwrotnie tnącą wzmacnianą 25 mm ½ koła , grubość nici 3/0 , 
długość nici 75 cm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 23 PAKIET I , poz. 26 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici grubości 2 , igły okrągłej  
40 mm ½ koła, reszta parametrów zgodnie z siwz.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 24 PAKIET I , poz. 27 

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą 27 mm ½ koła, reszta parametrów pozycji zgodna z wymaganiami?  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici (długość igły mieści się 

w dopuszczonej tolerancji ± 10%). 
Pyt. 25 PAKIET I , poz. 28 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły okrągłej 27 mm ½ koła , długość nici 90 cm, 
reszta parametrów pozycji zgodna z wymaganiami Zamawiającego.   

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici (długość igły mieści się 
w dopuszczonej tolerancji ± 10%, długość nici mieści się w dopuszczonej tolerancji +30%/-10%),  

Pyt. 26 PAKIET I , poz. 30 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okrągłej igły wzmocnionej o wymiarach : 40mm, ½ koła 
oraz nici długości 90 cm, reszta parametrów zgodnie z zapisami siwz.  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici (długość igły mieści się 
w dopuszczonej tolerancji ± 10%, długość nici mieści się w dopuszczonej tolerancji +30%/-10%),  

Pyt. 27 PAKIET I , poz. 31 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę okrągłą 27 mm, długości nici 70 cm, pozostałe parametry zgodne w 
wymaganiami.  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici (długość igły mieści się 
w dopuszczonej tolerancji ± 10%). 

Pyt. 28 PAKIET I , poz. 32  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę okrągłą 27 mm, długości nici 70 cm, pozostałe parametry zgodne w 
wymaganiami.  



 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici (długość igły mieści się 
w dopuszczonej tolerancji ± 10%). 

Pyt. 29 PAKIET I , poz. 33 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę okrągłą 27 mm, długości nici 70 cm, pozostałe parametry zgodne w 
wymaganiami.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 30 PAKIET I , poz. 35,36  

Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły wzmocnionej 40 mm  , ½ koła , długość nici 
70 cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 31 PAKIET I , poz. 40 

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego czy pisząc igła okrągła ,, pogrubiona” miał 
na myśli igł ę okrągłą wzmocnioną? 

Odp.: Tak. 
Pyt. 32 PAKIET I , poz. 40 

Czy Zamawiający dopuści  okrągłą igłę wzmocnioną 40 mm ½ koła , 150 cm pętla, pozostałe parametry 
zgodnie z wymaganiami 

Odp.: Zamawiający – jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia w poz. 40 – wymaga zaoferowania takich 
właśnie nici. 

Pyt. 33 PAKIET I , poz. 41 
Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną 70 cm ½ koła, grubość nici 1 , 150 cm pętla? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici (długość igły mieści się 
w dopuszczonej tolerancji ± 10%). 

Pyt. 34 PAKIET I , poz. 42 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dwóch igieł okrągłych 27 mm, 
1/2 koła , grubość nici 3/0 – długość 70 cm 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 35 PAKIET I , poz. 43,44,45 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici długości 150cm z wymaganą przez 
Zamawiającego grubością 3/0.  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici w poz. 43 (długość nici mieści się 
w dopuszczonej tolerancji +30%/-10%), natomiast podtrzymuje zapisy w SIWZ dla poz. 44 i 45. 

Pyt. 36 PAKIET I , poz. 51 
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną 27 mm,1/2 koła, reszta parametrów zgodnie z siwz 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici (długość igły mieści się 
w dopuszczonej tolerancji ± 10%). 

Pyt. 37 PAKIET I , poz. 52 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły okrągłej wzmocnionej 40 mm, ½   koła , 
pozostałe parametry zgodnie z wymogami 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici (długość igły mieści się 
w dopuszczonej tolerancji ± 10%). 

Pyt. 38 PAKIET I , poz. 53,54, 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę okrągłą 27 mm ,1/2 koła , pozostałe wymogi zgodne z siwz.  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici w poz. 53 (długość igły mieści się 
w dopuszczonej tolerancji ± 10%) natomiast podtrzymuje zapisy w SIWZ dla poz. 54. 

Pyt. 39 PAKIET I , poz. 56 



 

Czy Zamawiający dopuści Zwracam się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie igły okrągłej 35 mm z 
nicią 70 cm , reszta parametrów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 40 PAKIET I , poz. 57 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły okrągłej 36mm, wszystkie pozostałe wymogi 
zgodne z siwz 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 41 PAKIET I , poz. 58 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę okrągłą w wymiarze 35 mm, wszystkie pozostałe parametry 
zgodnie z siwz 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 42 PAKIET I , poz. 62 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły okrągłej 35 mm, 1/2 koła , pozostałe 
wymagania zgodnie z siwz 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych nici (długość igły mieści się 
w dopuszczonej tolerancji ± 10%). 

Pyt. 43 PAKIET I , poz. 64 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły okrągłej typu J 22 mm, 1/2 koła , pozostałe 
wymagania zgodnie z siwz 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pyt. 44 PAKIET I , poz. 68 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej, wzmocnionej 50 mm , ½ koła, pozostałe 
wymagania zgodnie z zapisami w siwz 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 45 Paragraf 1 ust. 2 

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 
Wykonawca  gwarantuje, że w okresie obowiązywania umowy ceny netto dostarczanych produktów 
Pakietu ___ nie ulegną zmianie i będą zgodne z ofertą przetargową, o której mowa w ust. 1 wyżej.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 46 Paragraf 7 ust. 2 i 3 

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 
2. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zasadnej reklamacji ilościowej strony ustalają, że 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia brakujących rzeczy (niedostarczonych przedmiotów danego 
zamówienia cyklicznego) do miejsca wskazanego w ww. reklamacji, w terminie do 3 dni roboczych 
liczonych od dnia złożenia danej reklamacji ilościowej.  

3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji jakościowej strony ustalają, że Wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu tę samą ilość rzeczy wolnych od wad, w terminie do 10 
dni roboczych liczonych od dnia złożenia danej reklamacji jakościowej. W chwili wykonania danej 
reklamacji jakościowej przez Wykonawcę Zamawiający dokonuje zwrotu – na koszt Wykonawcy – 
wszystkich rzeczy wadliwych będących przedmiotem ww. reklamacji (wadliwych przedmiotów danej 
dostawy periodycznej).  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 47 Paragraf 8 ust. 1 c 

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 
 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – kara umowna w 
wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej część umowy 



 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 48 Paragraf 2 

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2 zapisu: 
„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie 
opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 49 Czy w § 3 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty 

wystawienia faktury i dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy  poprzez wprowadzenie następującego 
zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 50 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 51 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek zamówienia cyklicznego –  kara umowna 

w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia 4 po dniu złożenia danego 
zamówienia cyklicznego,  jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia 
 

b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiejkolwiek reklamacji złożonej na podstawie umowy –  
kara umowna w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia, licząc od dnia 3 po dniu złożenia 
danej reklamacji, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł. przy jednej reklamacji,  jednak nie więcej niż 10 % 
wartości brutto reklamowanej części umowy 
 
c) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna w 
wysokości 15.000,00 zł.    

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ 
w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców. 
Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ w następujący 
sposób: 
1. W formularzach ofertowych wprowadza się zapis: „Czas dostawy: ………… dni” 
 
 
 

Z poważaniem 
 
           Prezes Zarządu 

 
 

                              mgr inż. Krzysztof Zaczek 


