
              Bytom, dnia 02.02.2023 r. 
DZP – 7/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa materiałów szewnych oraz staplerów

Zamawiający  informuje,  iż  w toku prowadzonego postępowania  wpłynęło  pytanie  dotyczące
przedmiotowego  postępowania,  którego  treść  wraz  z  odpowiedzią  udzieloną  przez
Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – Projektowane postanowienia umowy
Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i
przesyłanie  faktur,  duplikatów  faktur  oraz  ich  korekt,  a  także  not  obciążeniowych  i  not
korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-
mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odpowiedź: Zgodnie z §6 ust 1 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 2 – Projektowane postanowienia umowy
Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 w wysokości
0,5  % wartości  netto  niedostarczonej  partii  dostawy,  licząc  za  każdy  dzień  zwłoki  do  dnia
zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2
niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii dostawy
1.2.  zwłoki  w  wykonaniu  obowiązków określonych  w §  9  ust.  2  karę  w wysokości  0,5  %
wartości  netto  niedostarczonej  partii  dostawy,  licząc  za  każdy  dzień  zwłoki  do  dnia
zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na zasadzie § 10 ust. 3
niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii dostawy
1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy,
1.4. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 16 w wysokości 0,5 % wartości
netto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty, licząc za każdy dzień zwłoki
do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 16, jednak nie więcej niż 10%
wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty.



Odpowiedź: Zamawiający  informuje,  iż  §  8  ust.  1  projektowanych postanowień umownych
otrzymuje brzmienie:
„1.3 za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy”
Pozostałe zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 5, pozycja 1, 4, 8
Czy Zamawiający dopuści igły z nicią o długości 75 cm? 
Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 11
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 Staplery cz. 1 pozycja 2 w związku ze zmianą u Producenta
dopuści również jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i re-
gulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do minimum 2,2 mm. Rozmia-
ry staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. O dopuszczal-
nym zakresie kompresji tkanki od 1 mm do 2,5 mm?
Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5 - Pakiet nr 13
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 Staplery cz. 3 pozycja 1 dopuści również jednorazowy sta-
pler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia
zszywki w zakresie od 1,5 mm do minimum 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm.
Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. O dopuszczalnym zakresie kompresji tkanki od 1
mm do 2,5 mm?
Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 6 - Pakiet nr 13
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 Staplery cz. 3 pozycja 2 dopuści również stapler liniowy o
długości  linii  zszywek  60mm  załadowany  ładunkiem  /  parametry  określane  podczas
zamawiania / do tkanki standardowej / wys. zszywki otwartej 3,5mm, zamkniętej 1,5mm / i gru-
bej / wys. otwartej zszywki 4,8mm, zamkniętej 2,0mm / wyposażony w dwie dźwignie - zamy-
kającą i spustową, możliwość 7-krotnego przeładowania ładunku, 8-krotnego wystrzelenia wraz
z ładunkiem?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 7 - Pakiet nr 13
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 Staplery cz. 3 pozycja 3 dopuści również ładunek do staplera
liniowego o długości linii zszywek 60mm załadowany ładunkiem / parametry określane podczas
zamawiania / do tkanki standardowej / wys. zszywki otwartej 3,5mm, zamkniętej 1,5mm / i gru-
bej / wys. otwartej zszywki 4,8mm, zamkniętej 2,0mm / wyposażony w dwie dźwignie - zamy-
kającą i spustową?
Odpowiedź: Nie.



Pytanie nr 8 - Pakiet nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie 1 część 1 dopuści nić o całkowitym wchłanianiu 180-220 dni?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 9 - Pakiet nr 1
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  1  część  VI  lp.86  dopuści  igłę  o  zakończeniu  krótkim  tnący
pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 10 - Pakiet nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie 1 część VI lp.87 dopuści igłę1/4 koła podwójna lancetowata 
o zakończeniu mikro-point?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 11 - Pakiet nr 1
Czy Zamawiający  w pakiecie  1  część  VI  lp.103  dopuści  igłę  o  zakończeniu  krótkim tnący
pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 12 - Pakiet nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie 1 część IX lp.110 dopuści igłę mikro pozostałe parametry bez
zmian?  
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 13 - Pakiet nr 2
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  2  część  II  lp.5  dopuści  dł.  igły  6,1  mm  podwójną
mikrolancetowatą 3/8 koła pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 14 - Pakiet nr 2
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  2  część  II  lp.6  dopuści  dł.  igły  6,6  mm  podwójną
mikrolancetowatą 3/8 koła wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 15 - Pakiet nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie 2 część II lp.7 dopuści dł. igły 8mm1/4 koła podwójną lancetowatą
o zakończeniu krótkim tnącym pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 16 - Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 część II lp.8 dopuści dł. igły 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnącą
kosmetyczną pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 17 - Pakiet nr 9 poz.1 - Proszek hemostatyczny
Czy  Zamawiający  dopuści  w  Pakiecie  nr  9  poz.1  -  Proszek  hemostatyczny,  pakowany  po
1g.x5szt. z odpowiednim przeliczeniem i podaniem ceny za opakowanie 1g. x 10sztuk?
Odpowiedź: Tak.



Pakiet nr 18 - Pakiet nr 10 poz.1-4 - Klipsy tytanowe
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz.1-4 Klipsy tytanowe, wymaga by w każdym opakowaniu
z klipsami tytanowymi znajdowały się samoprzylepne kontrolki identyfikujące,  do wklejania w
protokole operacyjnym pacjenta, zawierające producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr
serii min. po 2 sztuki do każdego magazynka z klipsami? 
Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 19 - Pakiet nr 10 poz. 1-3 – Klipsy tytanowe
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  10  poz.1-3  –  Klipsy  tytanowe,  wymaga,  potwierdzenie
producenta, że klipsy tytanowe mogą być bezpiecznie stosowane w polu magnetycznym podczas
badań  rezonansem magnetycznym MRI o  natężeniu  pola  3  Tesli  i  że  nie  generują  żadnego
zagrożenia w badaniach wykonywanych techniką tomografii komputerowej?
Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 20 - Pakiet nr 10 poz.1-3 – Klipsy tytanowe
Wnosimy o potwierdzenie, iż w Pakiecie nr 10 poz.1-3 – Klipsy tytanowe (Zgodnie z § 4.1. pkt.
4  regułą  8  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  5  listopada  2010 r.  w sprawie  sposobu
klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr 2015, poz.1416) wyroby medyczne, które są
przeznaczone  do  implantacji  i  chirurgiczne  inwazyjne  wyroby  medyczne  do  długotrwałego
użytku  zalicza  się  do  klasy  IIb)  -  Zamawiający  wymagać  będzie  zaoferowania  produktów
zaklasyfikowanych do klasy IIb?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 21 - Pakiet nr 11 poz.1 – Staplery
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 poz.1 – Staplery – cz.1 Jednorazowy stapler liniowy
poprzeczny, (prosty) zamykająco-tnący, automatyczny o długości linii szwu 43mm spełniający
pozostałe wymagania Zamawiającego?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 22 - Pakiet nr 11 poz.2 – Staplery
Czy  Zamawiający  dopuści  w  Pakiecie  nr  11  poz.2  –  Staplery  –  cz.1  Stapler  okrężny,
zakrzywiony  z  płyną  regulacją  kompresji  tkanki  w  zakresie  od  1-2,3mm,  średnica  główki
21,25,28,32mm wysokość zszywki 5mm?
Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 23 - Pakiet nr 11 poz.3 – Staplery
Czy  Zamawiający  dopuści  w  Pakiecie  nr  11  poz.3  –  Staplery  –  cz.1  Stapler  liniowy
jednorazowego użytku, z automatycznym dociskiem, z automatyczną kompresję tkanki do tkanki
standardowej wysokości  zszywki 3,8 mm do tkanki  grubej  wysokość zszywki 4,5 mm, dwa
rzędy tytanowych zszywek o efektywnej  długości  zespolenia 60 mm. Z automatyczną iglicą
zabezpieczającą  przed  wysunięciem  się  tkanki  i  automatycznym  zamkiem  w  rękojeści,
blokującym  rękojeść  po  wyzwoleniu  ładunku,  dwie  dźwignie  zamykająca  i  spustowa  oraz
przycisk otwierający. Dźwignia zamykające posiada pośrednią pozycję kompresji tkanki?
Odpowiedź: Nie.



Pakiet nr 24
Dotyczy  zawarcia  umowy:  wnosimy  o  wyrażeniu  zgody  na  zawarcie  umowy  w  trybie
korespondencyjnym  i  przesłanie  umowy  do  podpisu  pocztą.  Niezwłocznie  po  podpisaniu,
umowa zostanie do Państwa odesłana.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

 Podpisał:
   Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Janusz Kuśmierz

Dyrektor 
Wojciech Michalik

       


