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Nr postępowania SZP-332-39PN/2019                 Olsztyn, dnia 12-07-2019r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego:  szwy medyczne, hemostatyki,  siatka 

multifilamentowa, hemostatyki wchłanialne, aparaty do przetoczeń, zestawy do 

leczenia wodogłowia, markery, klipsy do zamykania naczyń krwionośnych , zestawy 

do pozyskiwania komórek i inne. 

 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2018r.  poz. nr 1986 z p. zm.)  

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia  i modyfikuje 
zapisy  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/    
 

Modyfikacja treści SIWZ 

 
I. Ulegają modyfikacji odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu i treść SIWZ, w której w 

Rozdziale XIII  pkt 1 i 2 (dot. zad. nr 20) otrzymują nowe brzmienie:  

 
„1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych 

w oparciu o ustalone kryteria:  
Zadanie nr  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  16, 18, 20, 22, 23, 26, 27 z Pakietu. 

Nazwa kryterium  Waga  

Jakość techniczna i użytkowa 50 

Cena   50 

   
Zadanie nr 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 28 z Pakietu.  

Nazwa kryterium  Waga  

Cena   100 

 
2. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:  

 

2.1. Cena oferty i ocena jakości technicznej  zad.  nr  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  16, 18, 
20, 22, 23, 26, 27 z Pakietu. 

 będzie oceniona według następującego wzoru:  
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Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie, tj.:  odpowiednio  50 pkt    
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
OU - ilość  przyznanych punktów za jakość techniczn-użytkową odpowiednio od 0 do 50 pkt. 
 
2.2. Cena oferty   zad. 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 28 z Pakietu będzie oceniona według 

następującego wzoru:  
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Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie, tj.:  100 pkt    
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
 

II. Ulegają modyfikacji odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu i treść SIWZ, z której 

wykreśla się z Rozdziału VI.A w pkt. 3 ppkt 3.4 i 3.6. 

 

III. Na podstawie art. 12a UPZP uegaja zmianie termin składania i termion otwarcia ofert.  

 

Nowy termin składania ofert 19 lipiec 2019r godz. 11:00  

Nowy termin otwarcia ofert 19 lipiec 2019r godz. 12:00. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP dnia 12-07-2019r  Nr 540143818-N-2019 

 

 

 

 

Pytanie nr 1. 
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:  
  I. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo odstąpienia od umowy, strony mogą 
żądać zapłacenia sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych: 

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę  
zamówionego, a nie dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 0,5 % wartości 

brutto brakującej ilości - za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

brakującej ilości towaru. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru (dotyczy 
zamówionej partii towaru) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w 
wysokości 5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 8 ust. 4 poprzez zamianę  słów 
„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?                                                                                    
Odpowiedź ad. pytanie nr 1 poz. 1, 2 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 

 

Pytanie nr 2. 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 25 pozycji 1 zastawki do operacyjnego leczenia wodogłowia 
typu GAV 2.0 o ciśnieniu otwarcia w pozycji poziomej 5 lub 10 cm H2O ze zintegrowanym 
mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 20, 25, 30 lub 35 cm H2O 
do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione zastawki posiadają nakładkę 
antyzałamaniową na drenie dokomorowym lub nakładkę antyzałamaniową i zbiornik pompujący, 25 
cm dren dokomorowy z prowadnicą lub zbiornik dokomorowy przepływowy z drenem i drenem 
dystalnym, 120 cm dren dootrzewnowy. Zastawka wykonana z tytanu? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 2. Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania w zad, nr 25 poz. 1 zastawki o opisanych w pytaniu parametrach.  

 

 

 

Pytanie nr 3. 
1.Zadanie 20, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści do oceny tytanowe klipsy do zamykania naczyń krwionośnych, znanego 
amerykańskiego producenta, o wymiarach: wysokość przed zamknięciem 2,87 mm x dł. po 
zamknięciu 3,63 mm? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian. 
 2. Zadanie 20, pozycja 3 
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Czy Zamawiający dopuści do oceny tytanowe klipsy do zamykania naczyń krwionośnych, znanego 
amerykańskiego producenta, o wymiarach: wysokość przed zamknięciem 1,91 mm x dł. po 
zamknięciu 2,24 mm? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 1, 2 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 

 

 

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 15 
W związku z rozbieżnością w zapisach SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu prosimy o potwierdzenie 
jakiej ilości dekstranomeru do endoskopowego leczenia OPM Zamawiający będzie wymagał.  
W Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 2 do SIWZ Zamawiający podaje 40szt, natomiast w pkt 
III.1 SIWZ i pkt. II.4 ogłoszenia o zamówieniu - 10szt. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 4 – ulega sprostowaniu błędnie podana informacja  w pkt III.1 SIWZ 

i pkt. II.4 ogłoszenia o zamówieniu. Powinno być nie 10 szt., a 40 szt. dekstranomeru do 

endoskopowego leczenia OPM. Poprawnie jest podana informacja w zał. nr 2 do SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 5. Zadanie  26. 
Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści odpowiednio mała i dużą zastawkę profilowa konturowana? 
Jest ona adekwatna do opisanej o identycznych ciśnieniach. Lepiej sprawdza sie u dzieci ponieważ 
nie wymaga dużego otworu trepanacyjnego, a jedynie otwór na dren. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 5. Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania w zad, nr 26 poz. 1 i 2 zastawki o opisanych w pytaniu parametrach.  

 

 

Pytanie nr 6. Zadanie nr 4. 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego 
powleczonych polikaprolaktonem i stearynian wapnia o okresie podtrzymywania ok. 70% po 2 
tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach i czasie wchłaniania 60-90 dni?  
2. pozycja 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm? 

3. pozycja 7- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20mm? 

4. pozycja 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 30mm? 

Odpowiedź ad. pytanie nr 6. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 

Pytanie nr 7. Zadanie nr 16. 
 Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści wchłanialny hemostatyk posiadający odczyn na poziomie 
pH 3-6 potwierdzone badaniami laboratoryjnymi? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 7. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 

 

Pytanie nr 8. Zadanie nr 16 
Czy przy ocenie parametrów technicznych Zamawiający nie miał na myśli: produkt wykonany ze 
100% utlenionej celulozy, postać rzadko lub gęsto tkanej włókniny = 50pkt ? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 8. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

50 pkt otrzyma produkt wykonany ze 100% celulozy, o postaci gęsto tkanej włókniny.  
 
Pytanie nr 9.  

1. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 2. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w 
w/w pozycji  igieł o długości 8 mm, pozostałe parametry bez zmian. 

2. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 5, 7. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w 
w/w pozycjach igły odwrotnie tnącej,  pozostałe parametry bez zmian. 

3. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 9. Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w 
w/w pozycji nici w kolorze niebieskim. 

4. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1, 2. Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę okrągłą z 
tnącym ostrzem (przyostrzonej)? 

5. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 7 . Czy Zamawiający wydzieli  w/w pozycję do osobnego 
pakietu?  
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6. Dotyczy Zadania nr 5. Czy Zamawiający w w/w zadaniu dopuści szew syntetyczny, 
wchłanialny, jednowłóknowy, czas wchłaniania 90-120 dni, okres podtrzymywania tkankowego 
do ok. 28 dni z zachowaniem po 14 dniach  ok. 40% pierwotnej siły podtrzymywania, po 21 
dniach  ok. 15%, niebarwione? 

7. Dotyczy Zadania nr 6. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, 
jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania 
tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 
40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? 

8. Dotyczy Zadania nr 7. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu 
wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i 
stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 
dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach      od wszczepienia i całkowitym czasie 
wchłaniania po ok. 42 dniach? 

9. Dotyczy Zadania nr 7, poz. 5 – 8. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie 
tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie 
zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na 
gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację. 

10. Dotyczy Zadania nr 10. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, 
jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania 
tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 
40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? 

11. Dotyczy Zadania nr 11. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu 
wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i 
stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 
dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach                   od wszczepienia i całkowitym 
czasie wchłaniania po ok. 42 dniach? 

12. Dotyczy Zadania nr 12. Czy Zamawiający w w/w Zadaniach dopuści szew syntetyczny, 
pleciony w których różnica polega jedynie na stosunku glikolidu do L-laktydu 30/70 (w 
przetargu 35/65), pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

13. Dotyczy Zadania nr 12, poz. 13-15. Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici  o 
długości 75cm? 

Odpowiedź ad. pytanie nr 9 – poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 – Podtrzymuje się zapisy w 

SIWZ.  

Odpowiedź ad. pytanie nr 9 poz. 13. Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na 

dopuszczeniu do zaoferowania w zad, nr 12 poz. 13-15  nici o opisanych w pytaniu 

parametrach.  

 

 

Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian do treści SIWZ w 

zakresie dokonanych zmian przez Zamawiającego. 

 

 

 
                     

                                                                            (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                            Piotr Wichowski 
                       Insp. ds. zamówień publicznych WSSD 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


