
ul. Domańskiego 2,  68-200 Żary   tel.: +48 68 470 78 10    
fax: +48 68 470 78 15  e-mail: sekretariat@105szpital.pl 
NIP 928-173-91-20    REGON 970327974     KRS 0000004712      

 

105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻARACH 

Filia:  ul. Żelazna 1a,  68-100 Żagań  tel.: +48 68 477 12 00    

fax: +48 68 477 12 06   e-mail: sekretariat.zagan@105szpital.pl 
Rachunek bankowy: 92 1130 1222 0030 2003 2620 0002 

 

www.105szpital.pl 

ISO 9001 : 2015 
Nr BDO : 000028159 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Żary, 17 czerwca 2021 rok 

Znak sprawy: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-50/ZO/2021  

 

DO WIADOMOŚCI WYKONAWCÓW  

 

INFORMACJA NR 2  

Dotyczy:  postępowania na sukcesywna dostawę materiałów szewnych oraz materiałów me-

dycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach 

 

1. WYJAŚNIENIE TREŚCI DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA  

 

W odpowiedzi na zapytanie do treści Ogłoszenia o zamówieniu podprogowym z dnia 

11 czerwca 2021 r. na dostawę pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów szewnych oraz 

materiałów medycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach” znak sprawy: 

105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-50/ZO/2021 (dalej: „Ogłoszenie”), dla którego na podstawie 

2 ust. 1 pkt z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. - dalej „PZP”)  następuje zwolnienie ze stosowania 

przepisów PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 

 

Pytania zestaw 1: 
 

Dot. Zadania nr 1, poz. 7-11 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 7-11 do osobnego pakietu? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dot. Zadania nr 1 

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 

75 cm, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
 

Dot. Zadania nr 2, poz. 16 

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 30 cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dot. Zadania nr 2, poz. 17-26 

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dot. Zadania nr 2, poz. 17 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną), pozostałe 

parametry bez zmian?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Dot. Zadania nr 2, poz. 27-28 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 27-28 do osobnego pakietu? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dot. Zadania nr 3, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną) 45 mm, 

pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
 

Dot. Zadania nr 3, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną) 40 mm, 

pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dot. Zadania nr 3, poz. 4, 8, 9 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną), pozostałe 

parametry bez zmian?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
 

Dot. Zadania nr 3, poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 77mm?   

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
 

Dot. Zadania nr 3, poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną) o długości 

25mm?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
  

Dot. Zadania nr 3, poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 90cm z igłą okrągłą z tnącym końcem 

(przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?   

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 
 

Dot. Zadania nr 4 

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga szwu o długości 70 cm, dopuści również 

długość 75cm?   

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dot. Zadania nr 4, poz. 25 

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie długości igły.   

Odpowiedź Zamawiającego: 26, Zamawiający uzupełnia w formularzu. 
 

Dot. Zadania nr 4, poz. 35 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną), pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

Dot. Zadania nr 4, poz. 41, 58 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną) 45mm, 

pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Dot. Zadania nr 4, poz. 66-68 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 20mm?   

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dot. Zadania nr 4, poz. 66-68 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 18mm?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania zestaw 2: 
 

Dotyczy pakietu nr 2: 

Czy Zmawiający w poz. nr 27 zgodzi się na zaoferowanie szwów poliamidowych 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy pakietu nr 2: 
Czy Zmawiający w poz. nr 28 zgodzi się na zaoferowanie szwów poliamidowych z igłą mikro-

grawerowaną o precyzyjnym zakończeniu, rozmiar igły 19-24 mm, dł. nici 45-75 cm 

Odpowiedź Zamawiającego: : Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy pakietu nr 4: 

Czy Zmawiający w poz. nr 1-50 wymaga szwów o parametrach:  Szwy syntetyczne, wielo-

włóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu 

i l-laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50%, podtrzymujące tkankę do 

35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%.  

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający uzupełnia nazwę w formularzu asort.-

cenowym.  

 

Dotyczy pakietu nr 5: 

Czy Zmawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zadania pozycji nr 6- NIEADHEZYJNA 

SIATKA JEDNOWARSTWOWA, NIEPOWLEKANA TYPU PTFE. 

Odpowiedź Zamawiającego: Ze względu na zaprzestanie produkcji, Zamawiający 

wyraża zgodę i wykreśla pozycję z formularza asortymentowo-cenowego. 

 

Dotyczy pakietu nr 6: 

Czy Zmawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. nr 3 szwu o parametrach: syntetyczne, 

wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru 

glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50%, podtrzymujące 

tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%. Igła ½ koła, 

okrągła tępa 50 mm, wzmocniona, grubość nici „2”, dł. nici 90 cm pakowane po 24 szt. 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak 

 

Pytania zestaw 3: 

 

Dotyczy projektu umowy:  

 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1 pkt b) i d): 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

b)w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłokę w realizacji przedmiotu umowy określony w § 3  ust 2 umowy, jednak nie wię-

cej niż 10% wartości ceny niezrealizowanej części umowy;  

 

d)w razie zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 5 Wykonawca za-

płaci Zamawiającemu dodatkowo karę umowną w kwocie 150,00 zł za każdy przypadek 
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zwłoki. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego do skorzystania z uprawnień 

określonych w § 5. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na 

wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 

obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez 

siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w §  4 ust. 5 poprzez zamianę  

słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający dokonał poprawy w § 4 ust. 

5  projektowanych postanowień umowy.  

 

4. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 5 projektu umowy 5 

dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „…od daty zgłoszenia” na 

„…od dnia uznania reklamacji” 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Dla Zamawiającego ważna 

jest i szybka reakcja na zgłoszenie.  
 

2. ZMIANA TREŚCI DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA 

 

W następstwie udzielonych wyjaśnień Zamawiający dokonuje zmiany treści dokumentów 

postępowania.  

Dokonaną zmianę w trybie rejestru zmian Zamawiający udostępnił na stronie internetowej, 

na której zostało udostępnione Ogłoszenie. 

 

3. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA  

 

Treść Ogłoszenia pozostaje bez zmian.  
 

4. TERMIN SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH  
 

Termin 21 czerwca 2021 r. składania propozycji cenowych pozostaje bez zmian.  
 

5. DODATKOWE INFORMACJE  

 

Zmiany są wiążące dla Wykonawców. Za zapoznanie się z całością udostępnionych 

dokumentów odpowiada Wykonawca. Powyższe informacje należy traktować, jako integralną 

część dokumentów postępowania.  

 

 

Data, miejscowość:              Żary, 17 czerwca 2021 r. 

 

Sporządziła:  Specjalista d.s. Zamówień Publicznych  

Katarzyna Cehańczuk, tel. 68 470 78 74  

e-mail: k.cehanczuk@105szpital.pl 
T:2612 
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