
 

 

SZP/RW 

                                           Warszawa,   15 kwietnia 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 51-W-D-03-2020. 
___________________________________________________________________________ 

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 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 taśm o poniższej specyfikacji technicznej: 
Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Wykonana jest niewchłanialnego 
polipropylenu monofilamentowego.  
Parametry: 
•  szerokość:  1,1 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  2 
Dotyczy zakresu 2 
Czy Zamawiający w Zakresie nr 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dopuści również system do leczenia wysiłkowego nietrzymania 

moczu składający się z taśmy wykonanej z polipropylenu (monofilament, wielkość porów 100 

mikronów, szerokość 1,1 cm, długość  12 cm, laserowe cięcie taśmy, taśma w plastikowej osłonce), 

nici polipropylenowych łączących taśmę z plastikową osłonką na prowadnicach helikalnych, dwóch 

jednorazowych heliakalnych prowadnic ze stali nierdzewnej, profilowanych do przejścia przez 



 

otwory zasłonowe metodą „inside-out”, z plastikową osłonką, połączonych na stałe z taśmą 

poprzez polipropylenowe nici, stalowej prowadnicy skrzydełkowej o regulowanej długości służącej  

do prawidłowego przeprowadzenia heliakalnych prowadnic z wskaźnikiem głębokości położenia  

w tkance. System całkowicie jednorazowy. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr  3 
Dotyczy zakresu 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy wykonanej z przędzy polipropylenowej 
monofilamentowej, o średniej powierzchni porów 0,38mm2 (uśredniony wymiar 4,1 mm x 1,2 
mm, zróżnicowana wielokość porów - przemiennie duży i mały), szerokość 1,1cm, długość 45cm, 
cięta laserowo z gładkimi (atraumatycznymi) brzegami, które nie wymagają osłonek plastikowych. 
Dwa aplikatory wielokrotnego użytku, prawo i lewoskrętny wykonane ze stali kwasoodpornej 
chirurgicznej, które mogą być stosowane w metodach "inside-out" i "inside-in" (na 10 taśm 1 
komplet narzędzi wielokrotnego użytku, przeznaczonego do sterylizacji parowej)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr  4 
Dotyczy zakresu 1 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania 
moczu, wiodącego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific, o poniższych 
parametrach w celu złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo:  

 taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa,  

 porowatości 1182 μm oraz szerokości 1,1 cm,  

 grubość taśmy 0,66 mm,  

 brzegi taśmy w części podcewkowej wygładzone – zgrzewane na gorąco na odcinku 4cm, 
mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie 
ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; w pozostałej części 
taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance,  

 wypustka środkująca identyfikująca środek taśmy oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu 
taśmy,  

 plastikowe osłonki na ramionach taśmy zapewniające bezproblemowe przeprowadzenie taśmy 
przez struktury anatomiczne,  taśma dostarczana wraz z dwiema jednorazowymi prowadnicami 
halo lub zakrzywionymi (do wyboru przez Zamawiającego),  

 taśma przeznaczona do leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT outside-inside.  
 
Powyżej wymienione parametry oferowane są w miejsce parametrów wymaganych wymienionych  
w pozycji 1 zakresu nr 1 SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
 



 

 
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  
Nowy termin składania ofert: do 21.04.2020 r. do godz. 10:00. 
Nowy termin otwarcia ofert: 21.04.2020 r. godz. 10:30.  
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 
 
 
 

CZŁONEK ZARZĄDU  
 
Agnieszka Łyda 


