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DZP/25/2020 
 
 
 
 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
 
 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych oraz różnych 
materiałów szewnych. 
 
 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
(ZAPYTANIE NR 1) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 1 poz. 25-28, 44 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu, przychylenie się do 
naszej prośby pozwoli złożyć naszej firmie konkurencyjną ofertę. 
Odp. Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 poz. 25-28 i 44 oraz tworzy pakiet nr 3. Jednocześnie 
zmienia SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ tj. Formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 do SIWZ tj. 
Formularz cenowy 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 1 poz. 29-43 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 1 poz. 45-49 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici syntetyczne z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane 
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego 50% po 8-11 dniach,  
wchłanianie zgodne z SIWZ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
(ZAPYTANIE NR 2) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 2 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylny wosk kostny (mieszanina  wosku pszczelego 83%  
wosku parafinowego 5 % palmitynianu Izopropylu 12 %) do hamowania krwawienia w urazach kości, 
wchłanialny, miekki, dobrze przylegający, waga płatka: 2,5 g 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 2 poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Sterylny, bioresorbowalny środek hemostatyczny, pochodzenia 
roślinnego, z oksydowanej celulozy  umożliwiający tamowanie krwawienia kapilarnego lub z organów 
miąższowych. Na żądanie Zamawiającego aplikator na koszt Wykonawcy. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
(ZAPYTANIE NR 3) 
Pytanie 1. dot. Projektu umowy § 7 ust. 1 
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Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 
w zakresie zapisów § 7 ust. 1 
1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie swoich zobowiązań umownych: 
a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 
2 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej lub niedostarczonej w terminie  
partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej lub 
niedostarczonej w terminie  . 
 Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w 
trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 7 ust. 3 niniejszej 
umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania 
umowy; 
b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w 
wysokości 50 zł za każdy przypadek, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w 
terminie części umowy 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość 
żądania kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej części niniejszej umowy. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
 
7. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 7 ust. 1 pkt a), b), 2, 3  umowy nie przekroczy 
10 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy.   
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
(ZAPYTANIE NR 4) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 1 poz. 11 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania, w pakiecie 1 w pozycji 11 nić syntetyczną z 
polimeru poli-p dioksanonu o krzywiźnie koła ½, igle wzmocnionej 40 mm o grubości 2 oraz długości nitki 90cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 1 poz. 23 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania, w pakiecie 1 w pozycji 23 nić syntetyczną 
poliamidową prostą okrągłą 2x65 o grubości 2/0 oraz długości nitki 90cm?  
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 1 poz. 24 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania, w pakiecie 1 w pozycji 24 nić syntetyczną 
poliamidową 3/8 koła odwrotnie tnąca 45mm o grubości 2/0 oraz długości nitki 100cm, ponieważ producent 
przestał produkować opisany przez Zamawiającego w pozycji 24 produkt? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 1 poz. 32 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania, w pakiecie 1 w pozycji 32 nić syntetyczną 
polipropylenowa z dodatkiem polietylenu o krzywiźnie koła ¾ , igle 12 mm o grubości 4/0 oraz długości nitki 
45cm?  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 5. dot. Pakiet nr 1 poz. 44 
Czy zamawiający w pozycji 44 ma na myśli nitkę, SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY Z GLIKONATU, O 
PROFILU PODTRZYMYWANIA 50% PO 6-7 DNIACH, 30-20% PO 10 DNIACH,0%PODTRZYMYWANIA PO 14-21 
DNIACH,CAŁKOWITA ABSORPCJA MASY SZWU 56DNI.?? 
Odp. Tak. Jest to opisane w załączniku nr 2 do SIWZ na górze strony przed tabelą. Zgodnie z 
odpowiedzią na Zapytanie nr 1 Zamawiający wydzielił pozycję do osobnego pakietu nr 3. 
 
(ZAPYTANIE NR 5) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 2 poz. 4-5 
Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje 
dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez 
Zamawiającego. 
Odp. Zamawiający w Pakiecie numer 2 dopuszcza składanie ofert na każdą pozycję asortymentową 
osobno zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 2. dot. Pakiet nr 2 poz. 4 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 32 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 2 poz. 5 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 2 poz. 5 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 83%, wosk parafinowy 5% 
oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
 
 
W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej 
http://www.spzoz.zgorzelec.pl/  uaktualnione dokumenty z dopiskiem ZMIANA_1. 

 
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, załącznika nr 1 do 
SIWZ tj. Formularz ofertowy oraz załącznika nr 2 do SIWZ i dokonuje zmiany terminu składania 
ofert i otwarcia ofert z dnia 31.01.2020r. na dzień 04.02.2020r. Godziny otwarcia i składania ofert 
pozostają bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 28.01.2020r. zostało przekazane do publikacji 
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
 
 

Z poważaniem 
 

  
      Z upoważnienia Dyrektora 
 
    Radosław Jabłoński      Katarzyna Jagiełło 
    Zastępca Kierownika Działu   Specjalista  
    Zamówień Publicznych    ds. zamówień publicznych 
    i Zaopatrzenia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Otrzymują: 
1) Strona internetowa zamawiającego: www.spzoz.zgorzelec.pl 
3)  A/a 
 
 

Sprawę prowadzi:       Katarzyna Jagiełło – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 571 334 858 
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
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