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Znak sprawy 22/2017/PN        Gdańsk, 31 maja 2017 r. 
 

L. Dz. DZP 2375/108/2017 
Do wszystkich wykonawców ubiegających się  
o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laparoskopowego jednorazowego i wielorazowego 
użytku. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców: 

 

1. Dotyczy zadania nr 15, poz. 1. Czy zamawiający dopuści sterylne jednorazowe stripery żylne typu NABATOFF  
w komplecie: rozszerzadła do żył o średnicach 9,5mm; 12,8mm; 15,4mm z linką rozszerzadła wraz z uchwytem? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

2. Dotyczy zadania nr 4, poz. 1. Czy zamawiający ma na myśli elektrodę jednorazową neutralna uniwersalną dla 
dzieci i dorosłych? 
Odp. Zamawiający ma na myśli elektrodę jednorazową neutralna uniwersalną dla dorosłych. 
 

3. Dotyczy zadania nr 4, poz. 2. Czy zamawiający wymaga kabla elektrod biernych do elektrod biernych dzielonych 
czy niedzielonych? 
Odp. Zamawiający wymaga kabla elektrod biernych do elektrod biernych niedzielonych. 
 

4. Dotyczy Pakietu Nr 8. Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 zezwoli na zaoferowanie odpowiednio: 
1) Nożyczki jednorazowe z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej typu metzenbaum o średnicy 5 

mm i dł. 33 cm 
2) Instrument jednorazowy do preparowania tkanek z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej o 

średnicy 5 mm i dł. 33 cm. Rękojeść na jeden lub wiele palców 
3) Mocne narzędzie jednorazowego użytku z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej do trzymania 

tkanek o średnicy 5 mm i dł. 33 cm. Rękojeść z blokadą stałą lub wyłączalną 
4) Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów litych, rozmiar ok. 19 x 23 cm, średnica 15 mm, poj. 1150 cm3 
5) Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów litych, rozmiar ok. 9 x 14,5 cm, pakowany pojedynczo, 

pojemność 250 ml z podwójnym dnem oraz zsuwalnym, samorozprężalnym workiem umocowanym na nici. 
Uchwyt na 3 palce. 

Odp. Pozycja 1 – 3 tak, Zamawiający nie dopuszcza produktów z pozycji 4 i 5.  
 

5. Dotyczy zadania nr 12 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania częściowo wchłanialną, 
monofilamentową makroporowatą, ultralekką siatka o gramaturze 28g/m2, średnica porów 3-4mm, kompozyt: 
50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (okres wchłaniania od 90 do 120 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie 
filamenty: poniżej 1mm. Rozmiar siatki 10 x 15cm. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

6. Dotyczy Zadania nr 11 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana siatka przepuklinowa była 
makroporowata, ultralekka o gramaturze 28g/m2, średnica porów 3-4mm oraz posiadająca cienkie filamenty 
poniżej 1 mm? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający nie wymaga ww. parametrów. 
 

7. Zadanie 10 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek niewchłanialnych, wytworzonych techniką 
dziewiarską (dziane), wykonane z monofilamentowej przędzy  polipropylenowej, porowatość 63%, 
powierzchnia porów 0,59 mm2, masa powierzchniowa 80 g/m2 (+; - )10%, grubość 0,47 mm (+/- 10%). Siatki w 
rozmiarze zgodnym z SIWZ. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
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8. Zadanie 10 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek o następujących parametrach: siatka 
syntetyczna niewchłanialna, monofilament, wytworzona techniką dziewiarską (dziana), ultralekka o wadze 30-
36g/m2, wielkość porów 1,3mm, grubość 0,35mm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

Pytanie dot. projektu umowy 
9. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy 

będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odp. Tak. 
 

10. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie 
wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? 
Odp. Nie. 
 

11. Czy w związku z zapisami §1 ust. Zamawiający mógłby określić, jaką minimalna ilość towaru na pewno zamówi? 
Odp. Zamawiający nie określa minimalnej ilości jaką na pewno zamówi. 
 

12. Czy Zamawiający zgadza się aby w §7 ust. 1 słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
 

13. Czy Zamawiający może określić co rozumie poprzez „nienależyte wykonanie umowy” §7 ust. 2 umowy? 
Odp. Zgodnie z art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 

14. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna niewykonanie umowy lub nienależyte jej wykonanie wynosiła 3% 
wartości niezrealizowanej części umowy? (§7 ust. 2 umowy) 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
 

15. Zadanie Nr 11. Czy Zamawiający dopuści siatkę częściowo wchłanialną o czasie wchłonięcia ok. 84 dni? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

16. Zadanie nr 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Częściowo wchłanialna siatka chirurgiczna 
wykonana z monofilamentowych włókien polipropylenowych oraz monofilamentowych włókien 
poliglikolowych ulegających całkowitemu wchłonięciu w okresie 56-70 dni, rozmiar 11 x 6 cm?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

17. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 11: Siatkę przepuklinową, częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % 
z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna 
monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, 
gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 
2030 μm, w rozmiarze zgodnym z SIWZ? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

18. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12: Siatkę przepuklinową, częściowo wchłanialną, składającą się w 25% z 
niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75% z wchłanialnego włókna monofilament 
z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po 
wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, w 
rozmiarze zgodnym z SIWZ? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

19. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13: Siatkę kompozytową, miękką, niewchłanialną, 
wewnątrzotrzewnowa, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu 
(ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, z 
oznakowanie strony implantacji, biała, w rozmiarze: 
• poz. nr 1- 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 20 x 20 cm), 
• poz. nr 2- 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 20 x 30 cm)? 
W razie wyrażenia zgody na którąkolwiek z w/w pozycji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i 
utworzenie odrębnego zadania. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
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20. Zadanie nr 4, poz. 2. Czy zamawiający dopuści kabel elektrody biernej, wielorazowy, długość kabla 4.5 m, 
kompatybilny z generatorem Valleylab? 
Odp. Tak. 
 

21. Zadanie nr 2 - pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara z ostrzem płaskim liniowym w 
kształcie litery V (umożliwiający płynne przejście przez tkanki, przy użyciu mniejszej siły) i wbudowaną redukcją  
5-11 mm? Pozostałe wymagane parametry bez zmiany. 
Odp. Tak. 
 

22. Zadanie nr 2 - pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara z ostrzem płaskim liniowym w 
kształcie litery V (umożliwiający płynne przejście przez tkanki, przy użyciu mniejszej siły)? Pozostałe wymagane 
parametry bez zmiany. 
Odp. Tak. 
 

23. Zadanie nr 2 - pozycja 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara bezostrzowego z rowkowanym 
grotem w kształcie stożka (umożliwiający mniejsze uszkodzenie powięzi oraz zejście się tkanek po wycofaniu 
trokaru), z wbudowaną redukcją 5-15 mm? Pozostałe wymagane parametry bez zmian. 
Odp. Tak. 
 

24. Zadanie nr 8 - pozycja 1, 2, 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzi o długości 33cm? 
Pozostałe wymagane parametry bez zmiany. 
Odp. Tak. 
 

25. Zadanie nr 8 - pozycja 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia bez możliwości podłączenia 
do koagulacji monopolarnej? (ze względu na zastosowanie narzędzia typu krokodyl do trzymania tkanek, a nie 
do preparowania, producent nie przewidział zastosowania koagulacji, która mogłaby prowadzić do uszkodzenia 
przytrzymywanych struktur). 
Odp. Tak. 
 

26. Zadanie nr 8 - pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka laparoskopowego do ekstrakcji 
narządów litych, rozmiar 19,05 cm x 22,86 cm, średnica 12 mm, pojemność 1500 ml? 
Odp. Tak. 
 

27. Zadanie nr 8 – pozycja 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka laparoskopowego do ekstrakcji 
narządów litych, rozmiar 8,5 cm x 15,5 cm, pakowany pojedynczo, pojemność 100 ml? Worki używane są 
obecnie przez Zamawiającego. 
Odp. Tak. 
 

28. Zadanie nr 13 – pozycja 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki elastycznej składającej się z  
niewchłanialnego makroporowatego polipropylenu i PVDF (polifluorku winylidenu), najelitowej, przezroczystej 
ze znacznikiem ułatwiającym orientację podczas implantacji, w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego? 
Powyższe siatki używane są obecnie przez Zamawiającego. 
Odp. Tak. 

 
 
Z poważaniem 

 
Zca Dyrektora 
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i Administracji w Gdańsku  
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