
 
Sejny, dnia 07.02.2019 r. 

 

Znak postępowania: 01/ZP/2019 

Dotyczy: dostawa leków i materiałów szewnych na potrzeby SP ZOZ w Sejnach z podziałem    

na 22 pakiety. 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE 

ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień publicznych (t. j. z 2018 r. Dz. U. poz. 1986 ze zm.), przedstawia niniejszym 

wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców. 

1. Dot. pakietu nr 5, poz. 19, 31, 32. Czy Zamawiający wydzieli pozycje 19, 31, 32 do osobnego 

pakietu?  

Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

2. Dot. pakietu nr 5, poz. 19. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pokrytą 

silikonem?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

3. Dot. pakietu nr 5, poz. 19. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą 

kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pokrytą silikonem?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

4. Dot. pakietu nr 5, poz. 23. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 3/8 koła, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

5. Dot. pakietu nr 5, poz. 25. Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

6. Dot. pakietu nr 6, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 55 mm, pozostałe parametry 

bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

7. Dot. pakietu nr 6, poz. 13-14. Czy Zamawiający wydzieli pozycje 13-14 do osobnego 

pakietu?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

8. Dot. pakietu nr 7. Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, z 

kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o zdolności 

podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok 65%, po 8-11 dniach ok 50% i czasie 

wchłaniania ok. 42 dni?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

9. Dot. pakietu nr 7. Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, 

dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 



2 
 

 

 

10. Dot. pakietu nr 8. Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, z 

kwasu glikolowego i melkowego 90/10, powlekane50% glikolidem i L-laktydem 30/70 i 

50% stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 

21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni?  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

11. Dot. pakietu nr 8. Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, 

dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

12. Dot. pakietu nr 8, poz. 20. Czy Zamawiający wydzieli pozycje 20 do osobnego pakietu?  

Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

13. Dot. pakietu nr 8, poz. 20. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej i 

dopuści szew pakowany 1x75 cm z odpowiednim przeliczeniem liczby saszetek?  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

14. Dot. pakietu nr 8, poz. 21-22. Czy Zamawiający wydzieli pozycje 21-22 do osobnego 

pakietu?  

Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

15. Dot. pakietu 19, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe 

wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa 

cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez 

bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi 

przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki  o przekroju 12 FR i długości 15 cm 

oraz 14 Fr długości 17 cm  do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości 

wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni 

rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?   

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 19 i stworzy osobny 

pakiet dla tych pozycji?   

Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

17. Pakiet nr 17, pozycja 3,4. Czy Zamawiający dopuści hemostatyk powierzchniowy 

wykonany z  100% z żelatyny wieprzowej, czas wchłaniania wynosi 3-5 tygodnie? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

18. Pakiet nr 17, pozycja 1,2, 5. Czy Zamawiający dopuści czas hemostazy w czasie 2 min.? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

19. Dot. pakietu nr 19, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy 

poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi 

i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm widoczny w 

RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co 

zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem 

przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające 

obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę 

cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, 

cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, 

znaczona prowadnica J-FlexTip 0.038’’, dwa koreczkiheparynizowane. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

20. Dot. pakietu nr 19, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy 

poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi  



3 
 

 

 

i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 14FR o długości 15 cm widoczny w 

RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co 

zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem 

przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające 

obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę 

cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, 

cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, 

znaczona prowadnica J-FlexTip 0.038’’, dwa koreczkiheparynizowane. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

21. Dot. pakietu nr 19, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, 

poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu 

naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla 

maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 14Fr  i długości 15cm z nadrukiem objętości 

wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik 

nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład 

którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) 

prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w 

skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,  korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze 

w  rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca 

do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.  

Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4-5 z Pakietu nr 19 i stworzy 

osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert 

konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

23. Dot. pakietu nr 17, poz. 1.   Hemostatyki. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  

- Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej, regenerowanej celulozy 

(naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Czas hemostazy max 

1-2 min. Czas wchłaniania max. 14 dni pH 2,5 – 3,5. Potwierdzone w instrukcji użytkowania 

działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, Staphylococcus aurous, Pseudomonas 

aeruginosa pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

24. Dot. pakietu nr 17, poz. 2. Hemostatyki. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

-  Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej, regenerowanej celulozy 

(naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Czas hemostazy max 

1-2 min. Czas wchłaniania max. 14 dni pH 2,5 – 3,5. Potwierdzone w instrukcji użytkowania 

działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, Staphylococcus aurous, Pseudomonas 

aeruginosa. Rozmiar 1,5x5 cm 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

25. Dot. pakietu nr 17, poz. 3 i 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  - 

Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % żelatyny wieprzowej o czasie wchłaniania 

3-4 tygodnie  przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

26. Dot. pakietu nr 17, poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  - Hemostatyk 

powierzchniowy wykonany z 100 % żelatyny wieprzowej rozmiarze 8x5x1 cm. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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27. Dot. pakietu nr 17, poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie -  Hemostatyk 

powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego 

pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Czas hemostazy max 1-2 min. 

Czas wchłaniania max. 14 dni pH 2,5 – 3,5. Potwierdzone w instrukcji użytkowania 

działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, Staphylococcus aurous, Pseudomonas 

aeruginosa. Rozmiar 5x12,5 cm 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

28. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi 

stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 

Odpowiedź. Zamawiający potwierdza. 

29. Dot. pakietu nr 17. Czy Zamawiający w pozycjach 1, 2 oraz 5 pakietu nr 17 wymaga aby 

potwierdzenie bakteriobójczości hemostatyków na MSRA, MRSE, VRE, PRSP w instrukcji 

użytkowania było wykazane na podstawie badań in Vitro oraz in Vivo?  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga potwierdzenia bakteriobójczości hemostatyków na MSRA, 

MRSE, VRE, PRSP w instrukcji użytkowania było wykazane na podstawie badań in Vitro 

oraz in Vivo. 

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 6  poprzez zamianę  

słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych”? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

31. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1, 3, 4: 

1. W  przypadku  odstąpienia  Wykonawcy   od   wykonania   postanowień   umowy   bez  

zgody Zamawiającego,  Wykonawca zapłaci   Zamawiającemu  karę  umowną  w  

wysokości  5  %  wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa 

w § 5 ust. 1. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

3. W  przypadku  zwłoki Wykonawcy w  realizacji  dostawy  dłuższej  niż  2  dni,  

Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1  %  wartości brutto 

niezrealizowanego w terminie przedmiotu  umowy  za  każdy  dzień  zwłoki, jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto  opóźnionej części przedmiotu  umowy. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4  

Umowy,  Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1  %  wartości brutto  

przedmiotu  umowy  którego dotyczy zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji za  każdy  dzień  

zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto  przedmiotu  umowy, którego dotyczy 

zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

32. Dot. pakietu  1 poz. 3.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na wycenę Alburex 5 5g/l 

roztw.d/inf. 1f.*250ml z odpowiednim  przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 


