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Znak sprawy 34/2018/PN                                Gdańsk, 8 czerwca 2018 r. 
 
 
L. Dz. DZP 2375/107/2018 

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 (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców: 

 
1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 14 w pozycji nr 1 elastyczną siatkę separującą, składającą się z 

niewchłanialnej, makroporowatej siatki ze sprasowanego termicznie polipropylenu i silikonowej warstwy 
antyadhezyjnej, ze znacznikiem oznakowanym kolorowym markerem, ułatwiającym orientację podczas 
implantacji o rozmiarze 20x20cm ? 
Odp. Tak.  
 

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 14 w pozycji nr 2 elastyczną siatkę separującą, składającą się z 
niewchłanialnej, makroporowatej siatki ze sprasowanego termicznie polipropylenu i silikonowej warstwy 
antyadhezyjnej, ze znacznikiem oznakowanym kolorowym markerem, ułatwiajacym orientację podczas 
implantacji o rozmiarze 20x30cm ? 
Odp. Tak.  
 

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13  w pozycji nr 1 siatkę o gramaturze 28 g/m2 po wchłonięciu, 
pozostałe parametry bez zmian ? 
Odp. Tak.  
 

4. 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.  
 

5. 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.  
 

6. 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.  
 

7. Zadanie nr 9 - pozycja 1, 2, 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzi o długości 33cm? 
Pozostałe wymagane parametry bez zmiany. 
Odp. Tak.  
 

8. Zadanie nr 9 - 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.  
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9. Zadanie nr 9 – 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.  
 

10. Zadanie nr 14 – 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.  
 

11. 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 7-10 miesięcy, 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. 
 

12. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13:  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 7-10 miesięcy, 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.  
 

13. Dotyczy Zadania nr 12 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. Tak. 
 

14. Dotyczy pełnomocnictwa. W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w 
ww. postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla 
Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do 
zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym 
wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a 
także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez 
innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. 
Odp. Tak. 
 

15. Zad nr 6. Czy Zamawiający rozumie przez podaną ilość szt. klipsów pojedyncze klipsy czy opakowania 
jednostkowe tzw. kartridż zawierający 6 szt. klipsów? 
Odp. Opakowanie jednostkowe 6 szt. 
 

16. Zad nr 7. Czy Zamawiający rozumie przez podaną ilość szt. klipsów pojedyncze klipsy czy opakowania 
jednostkowe tzw. kartridż zawierający 6 szt. klipsów?  
Odp. Opakowanie jednostkowe 6 szt. 
 

Z poważaniem 
 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji w Gdańsku 

Lek. med. Grzegorz Sut 
 

 


