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Drezdenko, dnia 7 marca 2022 roku 
Do   

wszystkich Wykonawców,  
ubiegających się o zamówienie 

 
P2 
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 
Pakiet 1 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: 
Sterylne, niewchłanialne taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach 
technicznych: 
Taśma do wysiłkowego nieotrzymania moczu, lekka, sterylna, do metod implantacyjnych TOT, TVT, TVT-O, 
monofilament polipropylenowy niewchłanialny, transparentny i niebieski, gramatura 65-75 g/m2, szerokość taśmy 
1,1cm, grubość nitki 0,16mm, rozmiar porów 5,9mm2, stopień porowatości 65%, długość taśmy bez uchwytów 
45cm, bez osłonki, niebieskie uchwyty do zamocowania taśmy na aplikatorze, zabezpieczone termokurczliwą rurką 
w miejscu łączenia uchwytu z taśmą, pakowana pojedynczo, 4 etykiety identyfikujące wyrób (baby tag)? 
Odp. do pytania 1 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 2 
Pakiet 4  poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: 
Siatka ginekologiczna,4-ramienna, służąca do plastyki przedniej ściany pochwy, na końcach każdego ramienia 
znajdują się wypustki, pozwalające na bezpieczne zamocowanie taśmy w uchu aplikatora służącym 
do przeprowadzenia implantu przez struktury anatomiczne i umiejscowienia w ciele pacjentki, na środku niebieska 
linia orientująca, siatka o wymiarach: 

 
Siatka wykonana techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o właściwościach: 
gramatura - 40 (+/-) 5 g/m2 grubość - ok. 0,3 mm, porowatość - 68% 
Odp. do pytania 2 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 3 
Pakiet 1 poz. 1 
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Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 1, wymaga, aby taśma wykonana była w technologii quadriaxial oraz 
posiadała włókna skośne, które zapobiegają deformacji i zwiększają odporność na rozciąganie?  
Wyjaśnienie :  
Technologia quadriaxial polega na zastosowaniu specjalnego splotu nici polipropylenowej nadającej taśmie unikalne 
właściwości, czyli tą samą wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie, niezależnie od kierunku przyłożenia siły 
(właściowści izotropowe).  
Taśmy wykonane z polipropylenu monofilamentu mogą posiadać różną geometrię, czyli ułożenie pojedynczych 
włókien. Jeśli jest to bardzo prosta geometra, będą występowały wyłącznie kwadratowe oczka i osie przecinają się 
pod kątem prostym. Natomiast technologia quadriaxial polega także na tym, że występują WÓŁKNA SKOŚNE, 
KTÓRE ZAPOBIEGĄ DEFORMACJI w kierunku skośnym, który jest decydującym jeśli chodzi o deformację .  
W praktyce oznacza to, że taśma pozbawiona włókien skośnych posiada większą tendencję do zwijania się, 
rozciągania, zmniejszając swoją szerokość, co zwiększa ryzyko takich powikłań jak erozja lub obstrukcja cewki 
moczowej .  
Podsumowując technologia quadriaxial oraz obecność włókien skośnych to zwiększona wytrzymałość taśmy, co 
jest niezwykle istotną zaletą w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu.  
Odp. do pytania 3 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 1 na taśmę wykonaną w technologii 
quadriaxial, posiadającą włókna skośne, które zapobiegają deformacji i zwiększają odporność na rozciąganie. 
 
Pytanie nr 4 
Pakiet 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach technicznych?  
Sterylna, niewchłanialna taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach 
technicznych:  
• długość taśmy 45cm  
• szerokość taśmy 1,2cm  
• materiał polipropylen, monofilament  
• grubość 0,45mm  
• gramatura 57g/m2  
System jednorazowy i sterylny, laserowo zgrzewane brzegi taśmy, Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy 
zakończone pętelkami.  
Odp. do pytania 4 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 1 na niewchłanialną taśmę do leczenia 
wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach technicznych:  
• długość taśmy 45cm  
• szerokość taśmy 1,2cm  
• materiał polipropylen, monofilament  
• grubość 0,45mm  
• gramatura 57g/m2  
• system jednorazowy, sterylny, laserowo zgrzewane brzegi taśmy, taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy 
zakończone pętelkami.  
 
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 oraz art. 271 ust. 4 Ustawy wyjaśnienia i wprowadzone zmiany oraz ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://szpital-
drezdenko.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/  dnia  07.03.2022 r. 


