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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę siatek, klipsów, staplerów i ładunków dla SP ZOZ  
w Kędzierzynie-Koźlu, AZ-P.2020.7, wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ nr 1. 
 
Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 4a 
ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia 
i modyfikuje treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu. 
 
Pytanie 1, zadanie nr 3: 
a) poz. 1: Czy Zamawiający dopuści system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu renomowanej amerykańskiej firmy, system z taśmą 
podcewkową, zakładaną przez otwory zasłonowe metodą „out-in”, o porowatości 1180-1200 μm, grubości w zakresie 0,60 – 0,66 mm i szeroko  
ści 1,1 cm, długości 22 cm. Taśma wykonana w 100% z polipropylenu, monofilamentowa, koloru innego niż biały dla lepszej wizualizacji, 
posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej. Na pozostałej części taśmy brzegi niewygładzone dla lepszego kotwiczenia w tkance. 
Wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej i pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu. Końce 
taśmy w osłonie plastikowej ze zwężanymi ramionami wprowadzającymi, umożliwiającymi płynne przeprowadzenie taśmy przez struktury 
anatomiczne. Brak osłony plastikowej w części podcewkowej. System aplikacji w postaci dwóch igieł (lewa, prawa), charakteryzujący się 
ergonomicznym projektem uchwytu oraz dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. System całkowicie jednorazowy? 
b) poz. 2: Czy zamawiający dopuści do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu renomowanej amerykańskiej firmy, z taśmą podcewkową, 
zakładaną załonowo, o porowatości 1180-1200 μm oraz grubości w zakresie 0,60 – 0,66 mm. Taśma wykonana w 100% z polipropylenu, 
monofilamentowa, posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej. W pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego 
zakotwiczenia w tkance. Wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej i pomagająca w jej 
prawidłowym naprężeniu. System aplikacji w postaci igły o średnicy maks. 2,7 mm, z ergonomiczną rękojeścią i ruchomym elementem 
wypychającym ułatwiającym implantację taśmy, oraz kącie zakrzywienia igły równym 105 st. pozwalającym na przeprowadzenie taśmy bliżej kości 
łonowej oraz zmniejszenie siły wprowadzania taśmy. System całkowicie jednorazowy? 
Odpowiedź ad a) i b): Zamawiający dopuszcza pod warunkiem wpisania oferowanych parametrów w kolumnie „Opis oferowanego produktu” z 
zastrzeżeniem zapisu w rozdz. XIII pkt 14 SIWZ.     
c) W przypadku dopuszczenia jednej z pozycji w Pakiecie nr 3 zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji nr 2 z Pakietu, w celu 
złożenia konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. 
d) poz. 1: Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 1 dopuści również taśmę o następujących parametrach: taśma wykonana z 
polipropylen/monofilament, cięta laserowo; wielkość porów 100 mikronów; szerokość 1,1cm, długość  45cm; taśma w plastikowej osłonce; dwie 
jednorazowe heliakalne prowadnice  ze stali nierdzewnej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out”, z plastikową 
osłonką, połączone na stałe z taśmą; stalowa prowadnica skrzydełkowa, służąca do prawidłowego przeprowadzenia heliakalnych prowadnic; 
system całkowicie jednorazowy? 
Odpowiedź: jak w odpowiedzi b).       
e) poz. 2: Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 2 dopuści również taśmę o następujących parametrach: wykonana z polipropylen/monofilament; 
taśma grubość ok 0,7 mm; wielkość porów 100 mikronów; laserowe cięcie taśmy; szerokość min. 1,1 cm, długość, 45 cm; taśma w plastikowej 
osłonce zintegrowanej z plastikowymi osłonkami na trokar; jednorazowy trokar  ze stali nierdzewnej, profilowany do przejścia załonowego z 
plastikową rękojeścią? 
Odpowiedź: jak w odpowiedzi b).       
 
Pytanie 2, SIWZ: 
a) W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów 
unijnych.  
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym 
składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy 
opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w  
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uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert 
do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana 
sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym 
wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji. 
Dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej.  
Odpowiedź: Na mocy art. 18a pkt 4 ustawy z 22.06.2016r. o zmianie Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1020 ze zm.) 
wskazujący na możliwość wyrażenia zgody przez zamawiającego na formę elektroniczną oferty – Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto 
Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert wg informacji jak w zakończeniu pisma. 
b) 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. 
c) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:  

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 za dane zamówienie cząstkowe 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 % wynagrodzen ia 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 b) i c): Zamawiający nie wyraża zgody.        
 

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a ust. 1 oraz art. 12a Pzp Zamawiający przedłuża termin: 
- składania ofert na 01.07.2020r. godz. 9:30, 
- otwarcia ofert na 01.07.2020r. godz. 10:00 
oraz zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców. 
 
 
 

 
 

……………..………………………………………………. 
                                                                                                                                                                    Kierownik Zamawiającego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   


