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Polanica- Zdrój, dnia 24.05.2022 r.
L.dz. EZP.3820.123.2022
Znak sprawy ZP/TP/2022/17 – nici

Uczestnicy postępowania
dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą
i rozładunkiem materiałów szewnych na potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II
S.A.
Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji,
oznaczonego ZP/TP/2022/17 – nici, zostały wniesione następujące zapytania:
Pytanie 1
Pakiet nr 15 poz.1
Czy w Pakiecie nr 15 poz. 1 Zamawiający dopuści nić polipropylenową 10/0 z dwoma igłami o średnicy 0,14mm i długości 16mm,
pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź 1: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 2
Pakiet nr 15 poz.2
Czy w Pakiecie nr 15 poz. 2 Zamawiający dopuści nić polipropylenową 10/0 z dwoma igłami o średnicy 0,24mm i długości 15mm,
pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź 2: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 3
Dot. Zapisów umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie
zapisów § 6 ust. 3:
6.3. W razie niedostarczenia towaru w terminie o którym mowa w § 2 pkt 2.2 , Zamawiający ma prawo dokonania zakupu
przedmiotu zamówienia u dowolnego dostawcy, różnicą w cenie obciążając Wykonawcę. Dodatkowo Zamawiający uprawniony jest
do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % ceny brutto niezrealizowanego zamówienia.
Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4
Dot. Zapisów umowy
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w
przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka
podatku od towarów i usług (VAT)? (dot. §3 ust. 3.2)
Odpowiedź 4: Tak Zamawiający zmodyfikuje §3 ust. 3.2 i w 3.3 dopisze nowy zapis .
W związku z dopisaniem 3.3. ulegnie zmianie numeracja 3.3 na 3.4, 3.4 na 3.5, 3.5 na 3.6

Pytanie 5
Czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT jedynie za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Powyższy postulat jest zgodny z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest
obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem
platformy.
Odpowiedź 5: Tak Zamawiający akceptuje w/w
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Pytanie 6
Dot. Zapisów umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 6.3 Załącznika nr 7 do SWZ („Umowa") poprzez wskazanie, iż
kara ta będzie naliczana wyłącznie w przypadku zwłoki? Wykonawca nadmienia, iż nie każde naruszenie terminu
powinno stanowić podstawę do nałożenia kar umownych - a wyłącznie opóźnienie leżące z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca (por. art. 433 pkt 1 PZP).
Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, albowiem uważa, że odpowiedzialność za opóźnienie jest
uzasadniona właściwością zobowiązania i celem umowy (okolicznościami), to jest świadczeniem usług
medycznych na rzecz pacjentów i koniecznością zapewnienia materiałów do zabiegów i operacji , co jest
zgodne z art. 433 pkt 1 PZP

Pytanie 7
Pakiet nr 14 poz.2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. 2 nitkę chirurgiczną o długości 30 cm, oraz igłę o długości 6,4 mm o średnicy 200
mikronów, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odpowiedź 7: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 8
Pakiet nr 14 poz.4
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. 4 nitkę chirurgiczną o długości 15 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odpowiedź 8: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 9
Pakiet 1, poz. 1 - 37, 46-54
Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, wykonaną z kopolimeru 90% glikolidu i 10% laktydu, powlekaną
50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz 50% stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i podtrzymywaniu
tkankowym ok.75% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach, ok.25% po 28 dniach?
Odpowiedź 9: Poz. 1-37 TAK, dopuszczamy, Poz. 46-54, NIE, zgodnie z SWZ

Pytanie 10
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka o długości 70 cm?
Odpowiedź 10: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 11
Pakiet 1, poz. 13, 15, 40, 41
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z trzema krawędziami tnącymi (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź 11: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 12
Pakiet 1, poz. 17
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego Pakietu.
Odpowiedź 12: NIE, Zgodnie z SWZ
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Pytanie 13
Pakiet 2
Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka o długości 70 cm?
Odpowiedź 13: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 14
Pakiet 2, poz. 6
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nitkę o długości 90cm?
Odpowiedź 14: NIE, Zgodnie z SWZ

Pytanie 15
Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści nici, monofilamentowych z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wchłaniające się między 90-120 dniem od
zaimplantowana i okresie podtrzymywania tkankowego ok.40% po 14 dniach od zaimplantowania?
Odpowiedź 15: NIE, Zgodnie z SWZ

Pytanie 16
Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka o długości 70 cm?
Odpowiedź 16: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 17
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe z polidioksanonu, wchłaniające się między 180-210
dniem od zaimplantowania, o podtrzymywaniu tkankowym po 57 dniach ok.40%?
Odpowiedź 17: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 18
Pakiet 4, poz. 2, 3
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z trzema krawędziami tnącymi (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź 18: NIE, Zgodnie z SWZ

Pytanie 19
Pakiet 6
Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku triclosanu, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź 18: NIE, Zgodnie z SWZ

Pytanie 20
Pakiet 6, poz. 1, 13
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i
kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując
jednocześnie traumatyzację tkanki.
Odpowiedź 20: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 21
Pakiet 11, poz. 29
Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne bez guziczków?
Odpowiedź 21: TAK, Dopuszczamy
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Pytanie 22
Pakiet 11, poz. 26-32
Czy Zamawiający dopuści nici polipropylenowe bez dodatku polietylenu?
Odpowiedź 22: NIE, Zgodnie z SWZ

Pytanie 23
Pakiet 12
Czy Zamawiający dopuści nici polipropylenowe bez udokumentowanego „kontrolowanego rozciągania i plastycznego
odkształcania węzła”, pakowane standardowo, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź 23: NIE, Zgodnie z SWZ

Pytanie 24
Pakiet 12, poz. 5,6,18,20,26,27,29
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z trzema krawędziami tnącymi (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź 24: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 25
Pakiet 12, poz. 13
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego Pakietu.
Odpowiedź 25: NIE, Zgodnie z SWZ

Pytanie 26
Pakiet 13
Czy Zamawiający dopuści nici polipropylenowe bez dodatku polietylenu?
Odpowiedź 26: NIE, Zgodnie z SWZ

Pytanie 27
Pakiet 16, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z trzema krawędziami tnącymi (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź 27: NIE, Zgodnie z SWZ

Pytanie 28
Pakiet 20
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny - poliestrowy, niewchłanialny, pleciony, powlekany silikonem?
Odpowiedź 28: NIE, Zgodnie z SWZ

Pytanie 29
Pakiet 12 poz. 2
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowani igły okragłej, podwójnej (bez mikroostrza) Taper Point, pozostałe parametry
bez zmian?
Odpowiedź 29: TAK, Dopuszczamy
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Pytanie 30
Pakiet 16 poz.1
Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jaki produkt ma zaoferować Wykonawca? Uzasadnienie: Zamawiajacy nie
wyspecyfikował wymaganych parametrów.
Odpowiedź 30: Doprecyzowanie parametrów: 4/0, 75cm niebarwiona, igła 16 mm, 3/8 koła, igła konwencjonalnie
tnąca, kosmetyczna, II generacja, dwuwklęsła Prime

Pytanie 31
Pakiet 17 poz 2
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowani nici o długości 45 cm niebarwiona, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź 30: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 32
Pakiet 17 poz. 3
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowani konwencjonalnie tnącej kosmetycznej II generacji dwuwklęsłej PRIME, pozostałe
parametry bez zmian?
Odpowiedź 32: TAK, Dopuszczamy

Ponadto Zamawiający zamieści zmodyfikowany załącznik nr 7_17 projekt umowy

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej
dalej „ustawą”, zamieszczone zostały w dniu 24.05.2022 r. na stronie internetowej Zamawiającego.
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