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Drezdenko, dnia 3 marca 2022 roku 
Do   

wszystkich Wykonawców,  
ubiegających się o zamówienie 

 
P1 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę implantów do zabiegów 
ginekologicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-
MN/2/2022, 2022/BZP 00068627/01 z dnia 2022.02.25 
 

WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
 Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień treści SWZ i w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmiany,  
tj.: 
Pytanie nr 1 
Czy zamawiający zgodzi się przedłużyć termin składania ofert o 2 dni tj. do 10.03.2022 
Odp. do pytania 1 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 2 
Pakiet 1 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści jednorazową, całkowicie niewchłanialną, sterylną taśmę w osłonce do operacyjnego 
leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego 
o parametrach: dł 450mm ze znacznikiem środka, gramatura 95g/m2, szerokość 1,1cm, końce taśmy zakończone 
nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie prowadnicy, taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez 
otwory zasłonowe. 
Odp. do pytania 2 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 1 na sterylną taśmę, jednorazową, całkowicie 
niewchłanialną, w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonaną 
z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: dł 450mm, ze znacznikiem środka, gramatura 95g/m2, 
szerokość 1,1cm, końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie prowadnicy, taśma do 
implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonowe. 
 
Pytanie nr 3 
Pakiet 2  poz. 1 
Czy zamawiający dopuści siatkę polipropylenową monofilamentową o anatomicznym kształcie i utaniu 
heksagonalnym, gramatura siatki 21g/m2, porotwtość siatki 93%. Siatka z mozliwością Fiksacji kompartmentu 
centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych, 
system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy, Siatka w komplecie z 6 szwami 
niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji, rozmiar siatki standard. 
Odp. do pytania 3 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 2 poz. 1 na siatkę polipropylenową 
monofilamentową o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/m2, porowatość siatki 
93%. Siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego 
do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych, system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy. 
Siatka w komplecie z 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji, rozmiar siatki standard. 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy pakiet 2 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści siatkę polipropylenową monofilamentową o anatomicznym kształcie i utkaniu 
heksagonalnym, gramatura siatki 21g/m2, porowatość siatki 93%. Siatka z możliwością fiksacji kompartymentu 
Centralnego do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych. 
System umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy. Siatka w komplecie z 4 szwami 
niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji, rozmiar siatki standard. 
Odp. do pytania 4 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 2 poz. 2 na siatkę polipropylenową 
monofilamentową o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/m2, porowatość siatki 
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93%. Siatka z możliwością fiksacji kompartymentu centralnego do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz środkowego 
do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych. System umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy. 
Siatka w komplecie z 4 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji, rozmiar siatki standard. 
 
Pytanie nr 5 
Pakiet 2 poz. 3 
Czy zamawiający dopuści system do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do wiązadeł kolcowo krzyżowych 
składający się z siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery „C”, 
gramatura siatki 21g/m2, porotwatość siatki 93%, siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi 
do wieloazowego narzędzia do fiksacji. 
Odp. do pytania 5 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 2 poz. 3 na system do dwustronnej fiksacji kikuta 
pochwy do wiązadeł kolcowo-krzyżowych składający się z siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu 
heksagonalnym w kształcie litery „C”, gramatura siatki 21g/m2, porowatość siatki 93%. Siatka w komplecie 
z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wieloazowego narzędzia do fiksacji. 
 
Pytanie nr 6 
Czy zamawiający dopuści do przetargu urzadzenie do fiksacji szwow do wiązadeł kolcowo krzyżowych łuku 
ściegnistego i okolic pęcherza bez kontroli wzroku. Narzedzie przystosowane do użycia z jednorazowymi 
sterylnymi ładunkami Zawierającymi szwy o dł. 70cm. 
Odp. do pytania 6 
Jeżeli dla implantacji oferowanych systemów niezbędne są dedykowane specjalistyczne narzędzia wielorazowego 
użytku Wykonawca zobowiązany jest udostępnić kompletny zestaw narzędzi dla każdego systemu na czas trwania 
umowy w ilości ustalonej po podpisaniu umowy. 
 
Pytanie nr 7 
Czy zamawiający dopuści do przetargu ładunki do wielorazowego narzędzia do fiksacji siatki (opakowanie 5 szt) 
Odp. do pytania 7 
Oferowane systemy winny zawierać wszystkie elementy w ilościach gwarantujących prawidłową ich implantację. 
Jeżeli ww. ładunki jednorazowe stanowią osobny produkt (nr katalogowy) należy uwzględnić w cenie oferowanego 
systemu oraz wykazać w treści załącznika nr 1 do oferty. Dopuszcza się utworzenie dodatkowej pozycji 
asortymentowej w dodatku nr 2 do SWZ. 
 
W trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza się zmianę treści SWZ w zakresie pkt. 6.8. Treść po zmianie:  
6.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego ustalenia ilości zamawianych asortymentów, zgodnie 

z bieżącym zapotrzebowaniem. W przypadku zakupu mniejszych ilości od podanych w poszczególnych 
pakietach Wykonawca nie będzie rościł prawa do konieczności wykupu pozostałej części. W związku 
z powyższym Zamawiający informuje, że możliwe jest zmniejszenie zakresu zamówienia w stosunku do 
wskazanego w dodatku nr 2 do SWZ (zmniejszenie ilości). Zamawiający zobowiązuje się zrealizować 
przedmiot umowy w wysokości minimum 50% wartość brutto umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli w okresie 
obowiązywania umowy Oddział Ginekologiczno-Położniczy zostanie zamknięty lub przekształcony decyzją 
administracyjną w oddział dedykowany do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii, realizacja umowy będzie ograniczona do faktycznego 
zapotrzebowania.  

 
W załączeniu – zmieniony dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty). 

 
Z poważaniem 

          
   PREZES ZARZĄDU 

 

Maciej Bak 

 
 
W trybie art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia i wprowadzone zmiany zamieszczono na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania http://szpital-drezdenko.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/  dnia  03.03.2022 r. 


