INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50
E-mail:malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl

Łódź, dnia 11.02.2020 r.
Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy:
postępowania ZP/10/2020 – Dostawa systemów siatkowych stosowanych w leczeniu zaburzeń

statyki przedniej ściany pochwy oraz taśm stosowanych w leczeniu nietrzymania moczu dla
Instytutu „CZMP”.

Szanowni Państwo!
W związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – tekst jednolity) wyjaśnia, co następuje:
Pytanie nr 1: dotyczy Pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuści taśmy o poniższej specyfikacji:
Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet .
Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.Parametry:
•szerokość: 1,2 cm
•długość: 45 cm
•grubość: 0,45 mm
•gramatura: 57 g/m2
•wielkość porów: 0,90 mm
Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania w Pakiecie
zaproponowanego asortymentu.
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Pytanie nr 2: dotyczy SIWZ § 10, lp.11, dokumenty na wezwanie
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej
grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ww. dokument dołączony do oferty jest akceptowany.
Pytanie nr 3: dotyczy Pakiet nr 1
Czy Zamawiający dopuści implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką,
materiał: polipropylen monofilament, gramatura ok.45g/m2, średnica nitki 0,1mm, porowatość ok. 64%. Rozmiar: całkowita
szerokość siatki: ok. 42 cm, długość ramienia ok 15cm, szerokość części podtrzymującej 6,5/7,5 cm, długość części
podtrzymującej ok. 12,5cm. Na końcach ramion wypustki ułatwiające zamontowanie na aplikatorze. Wytrzymałość na
przebicie trzpieniem płaskim min. 48 N, siła wyrywania ramienia min. 12N?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania w Pakiecie nr 1
zaproponowanego asortymentu.
Pytanie nr 4: dotyczy Pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z Materiał: polipropylen
monofilament, taśma w całości dziana, bez konieczności stosowania osłonek, sterylna, gramatura ok 65 g/m2, grubość siatki
0,49 mm., porowatość ok. 70%, grubość nitki 0,16 mm, rozmiar: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm., wytrzymałość na
rozciąganie min. 90N. Odpowiednio dobrany splot i materiał sprawiają, że taśma nie odkształca się podczas implantacji,
końcówki taśmy z uchwytami do mocowania na aplikatorze, zabezpieczone rurką termokurczliwą?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania w Pakiecie nr 2
zaproponowanego asortymentu.
Pytanie nr 5: dotyczy Pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z Materiał: polipropylen
monofilament, taśma w całości dziana, bez konieczności stosowania osłonek, sterylna, gramatura ok 26 g/m2, grubość siatki
0,23 mm., porowatość ok. 62%, grubość nitki 0,08 mm, rozmiar: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm., wytrzymałość na
rozciąganie min. 45N. Odpowiednio dobrany splot i materiał sprawiają, że taśma nie odkształca się podczas implantacji,
końcówki taśmy z uchwytami do mocowania na aplikatorze, zabezpieczone rurką termokurczliwą. Taśma posiada na
brzegach niebieskie linie orientujące ułatwiające pozycjonowanie implantu.?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania w Pakiecie nr 2
zaproponowanego asortymentu.
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Pytanie nr 6: dotyczy § 3 ust. 4 Wzoru Umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści:
„Strony mogą jednak raz w roku zmienić ceny netto w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut
EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych
wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy
3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen
w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie
akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu do § 3
ust. 4 Wzoru Umowy. Zapis § 3 ust. 4 Wzoru Umowy pozostaje w oryginalnym brzmieniu.
Pytanie nr 7: dotyczy § 8 ust. 1 oraz 2 Wzoru Umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 i 2 wzoru umowy słowa „opóźnienia”, „opóźnieniem” zostały zastąpione
słowami „zwłoki”, „zwłoką”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie
opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy
także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO
1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast.
Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”
Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę w §8 ust. 1 oraz 2 słowa
„opóźnienia” na „zwłoki”.
Pytanie nr 8: dotyczy § 4 ust. 2 Wzoru Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby data ważności i seria, o których mowa w § 4 ust. 2 wzoru umowy były umieszczone na
dokumencie dołączonym do faktury, a nie bezpośrednio na fakturze?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę, aby data ważności oraz seria produktu były
umieszczone na dokumencie dołączonym do faktury.
Pytanie nr 9: dotyczy Pakiet nr 2
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dopuści również taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonaną z polipropylenu
(monofilament), taśma o grubości ok 0,7 mm, szerokości min. 1,1 cm, długości, 45 cm, wielkości porów 100 mikronów,
taśma cięta laserowo, taśma w plastikowej osłonce zintegrowanej z plastikowymi osłonkami na trokar. Jednorazowy trokar
ze stali nierdzewnej, profilowany do przejścia załonowego z plastikową rękojeścią?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania w Pakiecie nr 2
zaproponowanego asortymentu.
W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega Wzór Umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegóły
zmian zostały określone w/w zmodyfikowanym załączniku.

Ponadto, w związku z udzielonymi odpowiedziami, zmianie ulega treść SIWZ w poniższym
zakresie:
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Było:
§ 65. Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok.
Nr 15 do dnia 14.02.2020 r. do godz. 10:00
Zmiana:
§ 65. Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok.
Nr 15 do dnia 18.02.2020 r. do godz. 10:00
Było:
§ 68. Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum
Zdrowia Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom
„0”, pokój Nr 15, w dniu 14.02.2020 r. o godz. 10:15
Zmiana:
§ 68. Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum
Zdrowia Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom
„0”, pokój Nr 15, w dniu 18.02.2020 r. o godz. 10:15
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Integralnymi załącznikami do niniejszych wyjaśnień są:
Wzór Umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ – zmieniony;
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych
- Głównego Księgowego mgr Małgorzatę Kołtuniak
z upoważnienia Dyrektora Instytutu prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha.
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