
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
A

 
w Chojnicach 

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 
tel. centrala (0 52) 39 56 500 

tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 
 

e-mail: szpital@chojnice.pl          www.szpital.chojnice.pl 
 

 
REGON: 000308169          NIP: 555-17-83-839 
 

BANK BPH S.A.                                        34  10600076 0000402250010149 
 

Chojnice, 24 października 2007 r. 
 
 
 

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/1/48/07     zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę nici chirurgicznych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Wniosek: Wnosimy o zmianę zapisu (pkt VI. 3 SIWZ) dotyczącego wymagań wobec 
dokumentów i oświadczeń w języku obcym zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów, z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z §4 ust. 3 tego 
rozporządzenia, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany. 
Pytanie nr 2: Pakiet 7 poz. 1 Czy Zamawiający dopuszcza nic z 2 igłami o grubości 9/0 (zamiast 
8/0), przy zastosowaniu pozostałych parametrów szwu?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody powyższe zmiany. 
Pytanie nr 3: Pakiet 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuszcza igłę podwójną o długości 7,92 mm, przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane zmiany. 
Pytanie nr 4: Pakiet 9 poz. 2 Czy Zamawiający dopuszcza igłę podwójną o długości 11,04 mm, przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane zmiany. 
Pytanie nr 5: Pakiet 9 poz. 3 Czy Zamawiający dopuszcza igłę podwójną o długości 6,55 mm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane zmiany. 
Pytanie nr 6: Pakiet 9 poz. 4 Czy Zamawiający dopuszcza nić z 2 igłami o długości 6,19 mm, przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane zmiany. 
Pytanie nr 8: Pakiet 4 Czy w pozycji nr 3 możemy zaoferować dwie igły 18 mm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji nr 3 dwóch igieł 18 mm. 
Pytanie nr 9: Pakiet 5 Czy w pozycji 18 możemy zaoferować igłę 37 mm wzmocnioną?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowane zmiany. 
Pytanie nr 10: Czy w związku z koniecznością dołączenia do oferty partii próbnej, Zamawiający wyrazi 
zgodę na przedłużenie terminu składania ofert? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 5 listopada 
2007 r. do godz. 10:00. 
Pytanie nr 11: Jaką ilość mamy załączyć do przetargu? Czy wystarczającą ilością będzie po 2 sasz. Na 
kilka wybranych pozycji? 
Odpowiedź: Zamawiający umieścił informacje na temat wymaganej ilości próbek  
w załączniku nr 2 do SIWZ (do każdego pakietu jest określona ilość próbek). 
Pytanie nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §1 ust. 2 – Zmniejszenie ilości przedmiotu 
umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej  
w niniejszej umowie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej proponowane zmiany. 
Pytanie nr 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § ust. 1 – „jednostkowego zamówienia” na 
„towarów dostarczonych ze zwłoką”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej proponowane zmiany. 
Pytanie nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §5 ust. 2 i 3 – „ogólnej wartości 
zamówienia o której mowa w §1 ust. 3” na „wartość niezrealizowanej części umowy”.   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej proponowane zmiany. 
Pytanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §9 ust. 1 – W przypadku, gdy 
Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości towarów określonej  



  

w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania 
przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie, nie dłużej jednak niż okres 4 lat od dnia jej 
podpisania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej proponowane zmiany. 
Pytanie nr 16: Czy w zadaniu nr 7 poz. 1 Zamawiający dopuści nici wchłaniane 8/0 z igłą podwójną 
przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane zmiany. 
Pytanie nr 17: Czy w zadaniu nr 9 poz. 1 Zamawiający dopuści nici niewchłanialne 6/0  
z igłą 5/16 koła, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane zmiany. 
Pytanie nr 18: Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa/upoważnienia do 
reprezentowania wykonawcy bez opłaty skarbowej, gdyż postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzone przez Szpital nie należy do spraw z zakresu administracji publicznej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa/upoważnienia 
do reprezentowania wykonawcy bez opłaty skarbowej. 
 Pytanie nr 19: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w Zadaniu nr 1 wyłączy 
lub wykreśli pozycje 11, 12, 13? 
UZASADNIENIE: Są to pozycje specjalistyczne, zapotrzebowanie przez Państwa w minimalnej ilości,  
a ponadto dostępne tylko u jednego producenta/dystrybutora. Ich obecność w zadaniu praktycznie 
uniemożliwia uczciwą konkurencję w całym zadaniu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
Pytanie nr 20: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w Zadaniu nr 2 dokona 
podziału zadania na zadania 2A (pozycje 1 - 7) oraz 2B (8 – 13)? 
UZASADNIENIE: Całość zapotrzebowanych szwów w tym pakiecie znajduje się w ofercie tylko jednego 
producenta/dystrybutora co drastycznie ogranicza możliwość konkurowania w tym pakiecie. Przy 
proponowanym podziale zadania  (na szwy z igłami oraz bezigłowe) znacznie zwiększy się ilość 
konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
Pytanie nr 21: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w Zadaniu nr 5 dopuści nici 
o czasie wchłaniania 50 - 80 dni, pozostałe parametry identyczne? 
UZASADNIENIE: Są to szwy tego samego rodzaju, używane do tego samego celu chirurgicznego. 
Krótszy czas wchłaniania jest nawet korzystniejszy ze względów medycznych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w Zadaniu nr 5 dopuści 
tolerancję wielkości igły +/- 1 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły +/- 10 %. 
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w Zadaniu nr 5 dopuści 
podaną długość nici jako długość minimalną? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podaną długość nici jako długość minimalną. 
Pytanie nr 6: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w Zadaniu nr 5 wyłączy 
pozycję nr 17? 
UZASADNIENIE: Jest to pozycja specjalistyczna, zapotrzebowanie przez Państwa w minimalnej ilości, 
 a ponadto dostępna tylko u jednego producenta/dystrybutora. Jej obecność zadaniu praktycznie 
uniemożliwia uczciwą konkurencję w całym zadaniu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
 

 
 
 
 
 
Z poważaniem 

        Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych 
        Maria Nieżorawska 
 
         
 
 
            
       
M.C. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/48/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę nici chirurgicznych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Czy zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 9 dopuszcza szew o długości 
90cm przy pozostawieniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi 
odmownej proszę o wyłączenie pozycji z pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 9 dopuszcza szew o długości 90cm 
przy pozostawieniu pozostałych parametrów szwu. 

 
Pytanie nr 2: Czy zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 11 dopuszcza szew o długości 
45cm z igłą 77mm przy pozostawieniu pozostałych parametrów szwu?  
W przypadku odpowiedzi odmownej proszę o wyłączenie pozycji z pakietu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 3: Czy zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 12, 13 dopuszcza szew  
o długości 1x100cm o grubości 1 przy pozostawieniu pozostałych parametrów szwu?  
W przypadku odpowiedzi odmownej proszę o wyłączenie pozycji z pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany. 

Pytanie nr 4: Czy zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycjach 8-13 dopuszcza szwy o dł. 
powyżej 150cm przy pozostawieniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi 
odmownej proszę o wyłączenie tych pozycji z pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycjach 8-13 dopuszcza szwy o dł. powyżej 
150cm przy pozostawieniu pozostałych parametrów szwu 

Pytanie nr 5: Czy zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 4 dopuszcza szew  
o grubości 4-0 przy pozostawieniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi 
odmownej proszę o wyłączenie pozycji z pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany. 

 
Pytanie nr 6: Czy zamawiający w pakiecie nr 5 pozycji 8 dopuszcza szew  
z igłą 37mm zwykłą, ale równie wytrzymałą i odporną na wyginanie? W przypadku 
odpowiedzi odmownej proszę o wyłączenie pozycji z pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany. 

Pytanie nr 7: Czy zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji nr 9 dopuszcza szew o długości 
75cm przy pozostawieniu pozostałych parametrów szwu? 
 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji nr 9 dopuszcza szew o długości 75cm 
przy pozostawieniu pozostałych parametrów szwu. 
 



  

Pytanie nr 8: Czy zamawiający w pakiecie nr 5 wymaga pokrycia szwu polikaprolatem  
w celu minimalnej traumatyzacji tkanek ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w pakiecie 5 pokrycia szwu polikaprolatem. 

Pytanie nr 9: Czy zamawiający w pakiecie 10 dopuści szew z igłą 6 mm przy pozostawieniu 
pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany. 

Pytanie nr 10: Czy zamawiający w pakiecie 10 dopuści szew o czasie podtrzymania 
tkankowego 80% wartości początkowej po 14 dniach oraz czy wymaga pokrycia szwu 
stearynianem wapnia? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 10 szew o czasie podtrzymania tkankowego 
80% wartości początkowej po 14 dniach i dopuszcza (nie wymaga) pokrycie szwu 
stearynianem wapnia. 
 
Pytanie nr 11: Czy zamawiający w pakiecie 10 zgodnie z normą unijną dotyczącą 
pakowania materiałów szewnych wymaga podwójnego systemu pakowania (DDP) 
zabezpieczającego szew przed kontaminacja. Opakowanie jednostkowe nici winno być 
dwuwarstwowe (opakowanie w opakowaniu) – tj. otwarcie jednego opakowania zewnętrznego 
nie powoduje rozjałowienia właściwego materiału szewnego zawartego w drugim 
opakowaniu. Opakowanie wewnętrzne winno zachować warunki jałowości przed otwarciem 
opakowania zewnętrznego, co pozwoli zamawiającemu na znaczną redukcję kosztów.  
W przypadku kiedy to materiał zostanie przygotowany do zabiegu czyli otwarty z jednego 
opakowania i nie zostanie zużyty, to będzie mógł być użyty po raz kolejny w następnym 
zabiegu co ma duże znaczenie ekonomiczne dla szpitala, w szczególności w tym pakiecie 
gdzie cena jednostkowa specjalistycznego materiału szewnego jest bardzo wysoka. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pakiecie 10 podwójnego systemu pakowania (DDP) 
zabezpieczającego szew przed kontaminacją (zgodnie z norma unijną dotyczącą pakowania 
materiałów szewnych). 
 
Pytanie nr 12: Dotyczy: § 6 ust.1 projektu umowy – prośba o wyjaśnienie: 
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% (pięćdziesiąt 
procent) wartości jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie 
więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy” 
Pozostawienie zapisów umowy bez zmian, przy odsetkach ustawowych 13,5% w skali roku 
powoduje, iż są one rażąco wygórowane i niezgodne z przepisami KC. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany w projekcie 
umowy i pozostawia zapis § 5 ust. 1 (a nie jak wskazano w pytaniu w §6 ust. 1)  
w pierwotnym kształcie.  
 
 
 
 
 

 
Z poważaniem 

 
        Dyrektor 
        Leszek Bonna 
 
 
            

       
M.C. 
 

 


