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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/40/08     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę nici chirurgicznych (II). 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści szew ulegający 
hydrolizie w okresie 180 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 7 dopuszcza szew ulegający hydrolizie w okresie 180 dni. 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści szew o czasie podtrzymania tkankowego 80% 
wartości początkowej po 14 dniach? Jest to profil lepszy od wymaganego w SIWZ (65-70%) co oznacza, 
iż materiał szewny ma lepsze właściwości podtrzymania przy zespoleniach w okresie pierwszych dwóch 
tygodni od implantacji. 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 11 dopuszcza szew o czasie podtrzymania tkankowego 80% 
wartości początkowej po 14 dniach. 
 
Pytanie nr 3: Czy zamawiający w pakiecie 11 dopuści szew z igłą szpatułą ¼ koła lub igłą szpatułą 
6mm przy pozostawieniu pozostałych parametrów szwu? 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 11 nie dopuszcza szwu z igłą szpatułą ¼ koła lub igłą szpatułą 
6mm przy pozostawieniu pozostałych parametrów szwu. 
 
Pytanie nr 4: Dot. Rozdziału III SIWZ – Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 
Czy Zamawiający, opierając się na: 
Art. 4 pkt 6 rozdziału 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych w brzmieniu: 
„Jeżeli wyrób medyczny ma być stosowany przez profesjonalistów, to po uzyskaniu zgody użytkownika, 
można dostarczyć mu wymagane informacje w innym języku niż język polski”, wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w tym samym zadaniu szwów w opakowaniach w języku angielskim? 
Jednocześnie każde opakowanie zbiorcze zawiera instrukcję użycia w języku polskim. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. 
 
Pytanie nr 5: Dot. Rozdziału III, pkt 5 SIWZ 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na nici okulistyczne w saszetkach bez 
oznaczenia długości igły? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na nici okulistyczne w saszetkach 
bez oznaczenia długości igły. 
 
Pytanie nr 6: Dot. Rozdziału III, pkt 6 SIWZ 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na nici okulistyczne w opakowaniach bez 
oznaczenia długości i przekroju igły? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na nici okulistyczne  
w opakowaniach bez oznaczenia długości i przekroju igły. 
 
Pytanie nr 7: Dot. § 4 ust. 2 projektu umowy 
Biorąc pod uwagę fakt, że po przekroczeniu 30-dniowego terminu płatności, Zamawiający naraża się 
na naliczanie ustawowych odsetek, zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie wymaganego terminu 
płatności z 90 do 30 dni od odebrania przez Zamawiającego towaru objętego danym jednostkowym 
zamówieniem? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy. Nie istnieje 
zakaz umownego ustalania dłuższego niż 30-dniowy terminu płatności w żadnym z obowiązujących 
przepisów, wręcz przeciwnie, art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty  
w transakcjach handlowych dopuszcza ustalanie przez strony w zawieranych umowach terminu 
płatności dłuższego niż 30-dniowy. Ustalając dłuższy niż 30 dni termin płatności zamawiający musi 
założyć obowiązek zapłaty odsetek ustawowych począwszy od 31 dnia do 90 dnia (w tym przypadku) – 



  

na żądanie wykonawcy. Takie rozwiązanie jest dla zamawiającego jedynym możliwym do przyjęcia, 
zważywszy na jego stan finansowy i przy uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Należy 
bowiem zauważyć, że pomimo, iż kontrahent nabywa prawo do żądania odsetek po upływie 30 dni od 
daty spełnienia świadczenia niepieniężnego, to ustalony w umowie 90-dniowy termin płatności 
należności głównej jest terminem obowiązującym między stronami. Oznacza to, że kontrahent 
nabywając roszczenie o zapłatę odsetek nie nabywa jednocześnie roszczenia o zapłatę ceny za towar.  
W tym zakresie jego roszczenie staje się wymagalne wraz z upływem 90 dni od daty wykonania swego 
zobowiązania. 
Taki przyjęty system rozliczeń za zakupiony towar przedstawia dla zamawiającego najkorzystniejszy 
bilans ceny – zważywszy na dotychczasowe zobowiązania, brak możliwości pozyskania kredytu oraz 
realne warunki w jakich funkcjonuje zamawiający. 
 
Pytanie nr 8: Dot. Pakietu 8, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew o grubości 9/0 (zamiast 
8/0) z podwójną igłą, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia w tej pozycji oferty na szew o grubości 
9/0 (zamiast 8/0) z podwójną igłą, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
Pytanie nr 9: Dot. Pakietu 10, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną przy 
zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną 
przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
Pytanie nr 10: Dot. Pakietu 5 Nici syntetycznej, jednowłókienkowej (czas wchłaniania 56-90 dni) 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w Pakiecie nici syntetycznej, 
jednowłóknowej o czasie wchłaniania 90-120 dni? 
Uzasadnienie: Są to szwy mogące z powodzeniem zastąpić opisywany przez Zamawiającego materiał 
szewny w tym pakiecie. Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo 
bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że mogąc złożyć ofertę w tym pakiecie znacznie zwiększymy 
konkurencyjność postępowania. Zwłaszcza w tak trudnej sytuacji służby zdrowia konkurencja 
panująca na rynku daje możliwość wyboru korzystnej oferty pod względem jakościowym, jak  
i cenowym. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w w/w Pakiecie nici syntetycznej, jednowłóknowej o czasie 
wchłaniania 90-120 dni. 
 
Pytanie nr 11: Czy w pakiecie 4 w poz. 1 możemy zaoferować dwie igły 10mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 4 w poz. 1 dwóch igieł 10mm. 
 
Pytanie nr 12: Czy w pakiecie 4 w poz. 4 możemy zaoferować dwie igły 18mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 4 w poz. 4 dwóch igieł 18mm. 
 
Pytanie nr 13: Czy w pakiecie 6 w poz. 18 możemy zaoferować igłę 37mm wzmocnioną? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 6 w poz. 18 igły 37mm 
wzmocnionej. 

 
 
 
 
Z poważaniem 
 

        Z-ca Dyrektora d.s. medycznych
Maciej Polasik  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.T.R. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/40/08     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę nici chirurgicznych (II). 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego 
zapisu w § 5 ust. 1 wzoru umowy:  

W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie wskazanym w § 2 
ust. 4 albo dostarczy go w tym terminie, ale materiały objęte jednostkowym zamówieniem posiadają 
wady lub braki, o których mowa w § 3 ust. 4, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wartości jednostkowego zamówienia za każdy 
dzień zwłoki w dostawie jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy. 
Odpowiedź: Zamawiając nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany dotyczące wysokości kar 
umownych. 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 poprzez  
wprowadzenie następującego zapisu: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez 
Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 poprzez  wprowadzenie 
następującego zapisu: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez 
Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji”. 
 
Pytanie nr 3: Czy w pakiecie 8 pozycja 1 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami 6,5 mm, pozostałe 
parametry bez zmian, lub nić z 1 igłą 11 mm długość nitki 50 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nić z 2 igłami 6,5 mm z pozostałymi parametrami bez zmian. 
 
Pytanie nr 4: Czy w pakiecie 8 pozycja 2 i 3 Zamawiający dopuści igłę 6 mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający określił dopuszczalne odchylenie w długości igły i nici +/-  10% (zgodnie  
z zapisami SIWZ). 
 
Pytanie nr 5: Czy w pakiecie 9 Zamawiający dopuści igłę 16 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 9 dopuszcza igłę 16 mm, z pozostałymi parametrami bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 6: Czy w pakiecie 10 pozycja 1 Zamawiający dopuści igłę 5-16 koła, pozostałe parametry 
bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę 5-16 koła z pozostałymi parametrami bez zmian. 

 
 
 
Z poważaniem 

        Dyrektor 
        Leszek Bonna
 
 
 
 
 
A.T.R. 
 

 


