
 

 

SZP/RW 

                                           Warszawa,   12 września 2018 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego                                                                          LICZBA STRON: 2 
  
                             
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę implantów do Centrum 
Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 66-W-D-08-2018. 
_____________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu 
pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
 
Pytanie nr  1  
Dotyczy zakresu 1 
Czy Zamawiający w Zakresie 1 będzie wymagał niewchłanialnej miękkiej siatki stosowana w 
operacyjnym leczeniu zaburzeń statyki narządu rodnego, przeznaczonej do zastosowania jako 
materiał pomostowy w przypadkach opadania szczytu pochwy i macicy, w których wskazane 
jest zastosowanie leczenia chirurgicznego (laparotomia lub metoda laparoskopowa), 
monofilamentowej, polipropylenowej, porowata powierzchnia – nie więcej niż  66%, grubość 
nie więcej niż 0,42 mm, gramatura nie więcej niż 42 g/m², o unikalnym splocie – około 50% 
bardziej elastyczna niż standardowa siatka typu Prolene Mesh, rozmiar 10 cm x 15 cm? 
                  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

Pytanie nr  2  
Dotyczy zakresu 2 
 Czy Zamawiający w Zakresie nr 2 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu 
pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny 
asortyment o następujących parametrach: siatka typy Artisyn w kształcie litery Y, 
przeznaczona jest do użycia jako materiał pomostowy w zabiegach 
sakrokolposuspensji/sakrokolpopleksji (metodą laparotomii lub laparoskopii), wykonana  
z mniej więcej równych proporcji wchłanialnych pojedynczych włókien poliglekapronu 25 oraz 
niewchłanialnych pojedynczych włókien polipropylenowych, kopolimer poligekapronu-25 
ulega zasadniczo wchłonięciu w ciągu 84 dni od momentu implantacji, w rozmiarze 27x5cm ? 
   



 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie nr  3  
Dotyczy zakresu 2,3,4 
Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważną gramaturę 23g/m2  ( wymagana 22 g/m2), 
która nie wpływa na funkcjonalność produktu? 
    
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  
Nowy termin składania ofert: do 17.09.2018r. do godz. 10:00 
Nowy termin otwarcia ofert: 17.09.2018r r. godz. 10:30.  
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 
 
PREZES ZARZĄDU  
 
Wojciech Puzyna dr  n. med. 
 


