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Uczestnicy postępowania 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici i igieł dla SP ZOZ  
w Kędzierzynie-Koźlu – AZ-P.2020.5, wyjaśnienia treści SIWZ nr 1. 

 

             Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 

38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm., dalej Pzp) 

niniejszym wyjaśnia treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Pytanie nr 1, zadanie nr 1: 

a) poz. 11: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 w poz. 11 długość nici 75cm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

b) poz. 16: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 w poz. 16 długość nici 90cm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Nić o długości 90cm znajduje się w pozycji 17. 

 

Pytanie nr 2, zadanie nr 3:  

a) poz. 1-3 i 10: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5 w poz. 1-3 i 10 długość nici 75cm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

b) poz. 4-5: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 w poz. 11 długość nici 90cm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

Pytanie nr 3, zadanie nr 5:  

a) poz. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej II generacji o ulepszonej technologii, dającą 

lepszy efekt kosmetyczny w stosunku do parametrów wymaganych przez Zamawiającego z zachowaniem pozostałych 

parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

b) poz. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 90cm z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 4, zadanie nr 4:  

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici chirurgicznych, monofilamentowych, syntetycznych, wchłaniające się 

60-90 dni lub 90-120 dni i czasie podtrzymania tkankowego 30-40% - 14 dni po zaimplantowaniu 

Odpowiedź: Zamawiający pod tabelą wyraźnie zaznaczył, że  nie dopuszcza nici chirurgicznych o czasie podtrzymania 

tkankowego 20-40% po 14 dniach. 

b) poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 37 mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 2 wymaga igły o długości 37mm, w związku z czym pytanie jest bezzasadne. 
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Pytanie nr 5, zadanie nr 3 i 4:  

a) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opakowania zmniejszającego pamięć szwu w formie plastikowej tacki z nawiniętą 

nicią, co gwarantuje minimalną pamięć nici po wyjęciu z opakowania z wyjątkiem materiałów szewnych o długości nici 

większej niż 40mm i długości nici większej niż 90cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

b) Czy Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa wymaga aby igły okrągłe były spłaszczone i rowkowane na 

korpusie igły co zapobiega rotacji w imadle. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 6, umowa:  

a) W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 

wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

b) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 

zakresie zapisów § 6 ust. 1:  

Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości  0,5 % wartości brutto wynagrodzenia danego zadania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 

10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, 

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź 

za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w wysokości 5% wartości brutto 

wynagrodzenia danego zadania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego, 

niezgodnego towaru 

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy, 

d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w 

zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z 

rękojmi  i gwarancji w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto naruszonej części umowy. 

Odpowiedź ad. a) i b): Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców. 
 
 
            
 
 
 
 
 

JACEK MAZUR 
………..………………………………………………. 

Pracownik zamawiającego, któremu Kierownik 
zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla   

siebie czynności 


