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Warszawa, dn. 7 lipca 2017 r. 

L.dz. 3794/2017 

       Do wszystkich Wykonawców  

       przetargu nieograniczonego  

       P/20/SIATKI/2017 
  

 

Działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 Pzp, Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA”  im. 

Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ w Warszawie ul. Inflancka 6, w odpowiedzi na zapytania do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę systemów 

implantacyjnych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz do leczenia zaburzeń statystyki 

narządu rodnego, udziela  następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1 brzmi:  

Część 1- Protezy do korekcji cystocele i rectocele 

 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Części 1 protezy równoważne, a mianowicie: 

poz. 1 protezę do korekcji cystocele, z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, 

jednorodną, całkowicie białą, z czterema ramionami, implant o gramaturze 45 g/m² i prawie 

identycznym rozmiarze 5-7 cm x 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiadamy:  
Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

poz. 4 protezę do korekcji rectocele, z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, 

jednorodną, całkowicie białą, z dwoma ramionami, implant o gramaturze 45 g/m² i rozmiarze 63 cm x 

120 mm z dodatkową górną wypustką. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiadamy:  
Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

poz. 6 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z 

polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą o grubości 0,34 mm, 

grubości nici 0,15 mm, gramaturze 45 g/m² i wielkości porów 1 x 1,25 mm, pozostałe parametry zgodne 

z SIWZ.  

Odpowiadamy:  
Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

Poz. 2, 3, 5 i 7 zgodnie z SIWZ. Wielorazowe narzędzia kompatybilne z implantami.  

Oferujemy produkty równoważne w zakresie ich przeznaczenia, niewielkie różnice w parametrach 

technicznych to tylko kwestia innego producenta.  

Odpowiadamy:  
Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 brzmi:  

Dotyczy Części nr 3:  

Czy Zamawiający dopuści jałową, jednorazową siatkę uroginekologiczna, wykonaną  

z polipropylenu monofilamentowego, kwadratowa, o wymiarach 25 x 25 cm, grubości 0,42 mm, 

gramaturze 42,7 g/m2, porowatości 66%, kolor biały z pojedynczymi niebieskimi włóknami? 

Odpowiadamy:  
Nie. Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 3 brzmi:  

Część 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie: 

Poz.1 

 Jednorazowego zestawu do korekcji cystocele, składającego się z:  
 siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 

65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe 

(double TOT), o wielkości oczek 1,06 x 1,01mm , grubości 0,33 mm i gramaturze max. 28g/m2 

      jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezasłonową techniką „out-in”. 

Odpowiadamy:  
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Poz. 4 

Jednorazowego zestawu do korekcji rectocele, składającego się z:  

 siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 40 x 

140 mm, z pojedynczymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez pośladki, o 

wielkości oczek 1,06 x 1,01mm , grubości 0,33 mm i gramaturze max. 28g/m2 

     jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przez pośladki z uszkiem do    

     mocowania ramion 

Odpowiadamy:  
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Poz. 6 

Makroporowatej monofilamentowej polipropylenowej taśmy do operacyjnego leczenia 

wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry techniczne: szerokość 1,2 cm, długość 

45 cm, grubość nici 120 µm, gramatura 63 g/m2, grubość siatki 0,46 mm, wielkość porów 0,23 

mm2. Taśma na całej długości posiada wplecioną niebieską nić zapobiegającą nadmiernemu 

rozciąganiu i skręcaniu  oraz jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację. 

Odpowiadamy:  
Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 brzmi:  

 

1. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1, poz. nr 1: 

Protezy do korekcji cystocele: siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapezy z 

czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 

mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 

cm każde, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), podstawa górna 5 cm, podstawa 

dolna 8 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, 

wykonana  w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna 

nić wzmacniająca), bez wplecionej dodatkowej nici, klasa IIb? 

Odpowiadamy:  
Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1, poz. nr 4: 

Protezy do korekcji rectocele: siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym  kształcie, dwa 

ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 

48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wysokość implantu 12 cm, szerokość 3,5 cm, długość ramion 

20,75 cm każde, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, 

brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonana w technologii quadriaxial (geometria 

romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez wplecionej niebieskiej 

nici, klasa IIb? 

Odpowiadamy:  
Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

 



 

 

3. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1, poz. nr 6:        

Taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, 

monofilamentową, niewchłanialną, z plastikową osłonką na taśmie,  długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, 

grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość max 1870 µm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość 

70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonana w technologii quadriaxial (geometria 

romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), klasa IIb? 

Odpowiadamy:  
Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

4.Czy zamawiający dopuści w Części nr 3: 

Siatkę polipropylenową, monofilamentową, o dwukierunkowej elastyczności, grubość 0,27 mm, 

gramatura19 g/m², porowatość 91,9%, w rozmiarze 30x30 cm? 

Odpowiadamy:  
Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

Odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 

 


