
 

 

SZP/RW 

                                           Warszawa,   8 grudnia 2020r. 

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: 98-W-D-11-2020. 

___________________________________________________________________________ 
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 Pakiecie nr 1 oprócz asortymentu pierwotnie 

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również częściowo 

wchłanialną siatkę w kształcie Y do zabiegów sakrokolposuspensji / sakrokolpopleksji o 

wymiarach: długość 27 cm, szerokość 5 cm. Przeznaczona do zabiegów laparotomii lub 

laparoskopii. Właściwości siatki:  

 Materiał: monofilament – polipropylen przepleciony poliglekapronem, 

 Porowatość  68,3 % przed wchłonięciem poliglekapronu,  

 Porowatość  72,3 % po wchłonięciu poliglekapronu, 

 Grubość 0,42 mm, 

 Gramatura 57 g/m2 przed wchłonięciem poliglekapronu, 

 Gramatura 28 g/m2 po wchłonięciu poliglekapronu, 

 Czas wchłaniania poliglekapronu 84 dni  

 W kolorze białym z pojedynczymi, niebieskimi włóknami.  

 Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



 

Pytanie nr  2 

Dotyczy zakresu 3: Taśmę TVT do leczenia 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 wycięcia, bez nitek do korekty, oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, 

ze stali chirurgicznej, do nadłonowej implantacji, długość całkowita: 29,5 cm, długość rączki: 

10 cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr  3 

Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający w razie wezwania do przedstawienia próbek w/w 

zakresie wyrazi zgodę na dostarczenie próbki niesterylnej?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie nr  4  

Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitłowej przedstawi stosowne 

oświadczenie wraz z ofertą? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzna powyższe o ile z oświadczenia złożonego wraz 

z ofertą będzie wynikało, iż Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej  w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020.1076 t.j.). 

Zamawiający zastrzega również, iż jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku 

postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji 

takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

CZŁONEK ZARZĄDU  
 
Agnieszka Łyda 


