
 

 

SZP/RW 

                                           Warszawa,   16 maja 2019r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego                                                                          LICZBA STRON: 4 
  
                             
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę implantów do Centrum 
Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 35-W-D-04-2019. 
_____________________________________________________________________________ 
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 dopuści 60 szt.  Taśm do  leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, 
polipropylenową, monofilamentową z plastikową osłonką na taśmie, jednorodną, 
niewchłanialną, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 
0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonaną w technologii 
quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić 
wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez nici prolenowych na 
prowadnicach  

oraz 
2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, do 
implantacji metoda przezzasłonową, bez prowadnika, bez wskaźnika ? 
               
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr  2  
Dotyczy zakresu 2 
Czy Zamawiający dopuści 30 szt. taśm do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania 
moczu u kobiet, taśma polipropylenowa, monofilamentowa, z plastikową osłonką na taśmie, 
jednorodna, niewchłanialna, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, 
grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonana 
w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić 
wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki,   

 
 



 

oraz 
1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawu do 
przejścia załonowego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr  3  
Dotyczy zakresu 1 i 2 
Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek do Zakresu nr 1 i nr 2. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr  4  
Dotyczy zakresu nr 1 
Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach: 
Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet .  
Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.Parametry: 

 szerokość:  1,2 cm 

 długość: 45 cm 

 grubość: 0,45 mm 

 gramatura: 57 g/m2 

 wielkość porów: 0,90 mm 
Taśma w plastikowej osłonce, brzegi  zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory 
zasłonowe. 
W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego 
chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr  5  
Dotyczy zakresu nr 2 
Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach: 
Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą załonową.  
Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: 

 szerokość:  1,2  cm 

 długość: 45 cm 

 grubość: 0,45 mm 

 gramatura: 57 g/m2 

 wielkość porów: 0,90 mm 
Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami. 
W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego 
chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły. 
    
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr  6 
Dotyczy zakresu 1 
Czy Zamawiający dopuści alternatywnie:  

 taśmę wykonaną z polipropylen/monofilament,  

 uśredniony wymiar porów 4,1 mm x 1,2 mm (zróżnicowana wielkość porów - przemiennie 

duży i mały) 

 szerokość 1,2 cm, długość min. 45cm 

 taśma o atraumatycznych brzegach niewymagających plastikowej osłonki 

 dwa wielorazowe narzędzia ze stali nierdzewnej do metody „insi de-out” (1 zestaw na 

narzędzi na 10 taśm – w sumie 4 zestawy dwóch narzędzi)? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr  7  
Dotyczy zakresu 2 
Czy Zamawiający dopuści alternatywnie:  

 Dwie wielorazowe igły (1 zestaw na narzędzi na 10 taśm – w sumie 2 zestawy dwóch 

narzędzi) ze stali chirurgicznej profilowane do przejścia załonowego od środka do 

zewnątrz. (pewność/łatwość przejścia przez tkanki, minimalna urazowość, minimalne 

zagrożenie zakażeniem 

 Taśma o długości minimum 40 cm.  

 Taśma o szerokości minimum 1 cm.  

 Materiał: polipropylen – monofilament.  

 Taśma musi posiadać właściwości elastyczne.  

 taśma o atraumatycznych brzegach niewymagających plastikowej osłonki, zapakowana w 

torbkę papierowo-foliową. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr  8  
Dotyczy zapisów umowy 
par. 7 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści tego ustępu na „Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu (na żądanie Zamawiającego) karę umowną w wysokości 5% wartości 

brutto niezrealizowanej części Zakresu (pakietu), gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego.”? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



 

Pytanie nr  9 
Dotyczy zapisów umowy 
Par 7 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści tego ustępu na „Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu (na żądanie Zamawiającego) karę umowną w wysokości 5% wartości 

brutto niezrealizowanej części Zakresu (pakietu), gdy Zamawiający odstąpi od Umowy  

z przyczyn zależnych Wykonawcy”? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Zamawiający informuje, iż miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
Termin składania ofert 21.05.2019 godz.10:00 
Termin otwarcia ofert 21.05.2019 godz.10:30 
 
 
 
 
PREZES ZARZĄDU  
 
Wojciech Puzyna dr  n. med. 


