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Warszawa, dn. 4.10.2018 r. 

L.dz. 4810/2018 

       Do wszystkich Wykonawców  

       przetargu nieograniczonego  
       P/17/SIATKI/2018 

  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego  na dostawę systemów implantacyjnych do leczenia wysiłkowego 

nietrzymania moczu oraz do leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego  spr. nr 

P/17/SIATKI/2018 

 
WYJAŚNENIA  TREŚCI SIWZ 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), poniżej przesyła 

treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ: 

Pytania od Wykonawcy Nr 3 

Dotyczy produktów zamówienia: 

1. Część 1, poz. 5: czy Zamawiający wyłączy pozycję do odrębnego pakietu i dopuści zestaw 

do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, złożony z:  

 taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 13x450 mm, 

powierzchnia porów 0,7mm2, grubości 0,23 mm i gramaturze 26 g/m2. Taśma o 

gładkich, atraumatycznych brzegach, przez co nie wymaga umieszczenia w 

plastikowej tubie pełniącej funkcje osłonki. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. 

 Dwóch wielorazowych narzędzi o kształcie helikalnym, służących do zakładania 

taśmy metodą przezzasłonową techniką od środka na zewnątrz (TVT in-out)? 

Odpowiadamy: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

2. Część 5, poz. 1: czy Zamawiający wyłączy pozycję do odrębnego pakietu i dopuści system 

taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu implantowany załonowo metodą 

"out-in" składający się z: 

  Taśmy polipropylenowej, monofilamentowej, o równych, niepostrzępionych 

brzegach, bez elementów napinających, o porowatości 62%, powierzchni porów 

0,7mm2, długości 45-50 cm ((±1,0 cm), szerokości 1,3mm, średniej gramaturze 26 

g/m2, Taśma o gładkich, atraumatycznych brzegach, przez co nie wymaga 

umieszczenia w plastikowej tubie pełniącej funkcje osłonki. 

 Dwóch igieł wielorazowych (prawej i lewej) ze stali chirurgicznej  

 Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. 
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Odpowiadamy: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

3. Część 6, poz. 2: czy Zamawiający wyłączy pozycję i utworzy z niej nowy pakiet i dopuści 

alternatywnie taśmę podcewkowa TOT- system do operacyjnego leczenia nietrzymania 

moczu u kobiet .Parametry: 

 Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma:  szerokość - 1,3 

cm (± 0,2 mm), grubość – 0,23 mm, gramatura -   26g/m2 (± 4 g/m2)       

 System 2 wielorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem 

uchwytu i  dwu płaszczyznowym wygięciem  igieł  

 Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out.  

 Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. 

Odpowiadamy: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Dotyczy zapisów umowy: 

1. Par. 6.2a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

zmianie uległa cena brutto,  a cena netto pozostała bez zmian? 

Odpowiadamy: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

2. Par. 8.1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość 

niezrealizowanej części zamówienia? 

Odpowiadamy: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Odpowiedzi  i zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców.  


