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Wszyscy Wykonawcy

ZP-2892/18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego
nietrzymania moczu (znak sprawy: Z/33/PN/18).

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań Zamawiający udziela następujących
odpowiedzi:

1. Dotyczy zadania 1 – Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 taśmy
polipropylenowej, monofilamentowej, makroporowej, o długości 45 cm i szerokości 1,1 cm,
porowatości 1500-1925µm., taśma sterylna, jednorazowa do implantacji zarówno TOT jak i TVT,
zakończona długimi czarnymi pętlami do podłączenia igieł, taśma w dwuczęściowej
polietylenowej łatwej do usunięcia osłonce (dodatkowa sterylność, mniejsza traumatyzacja,
wyznaczenie środka). Wykonawca użycza na czas trwania umowy narzędzia metalowe,
wielokrotnego użytku, ze stali chirurgicznej: igły półkoliste uniwersalne, helikalne do metody
przezzasłonowej lub igła łukowato wygięta do TVT.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy zadania 2 – Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 taśmy
polipropylenowej, monofilamentowej, makroporowej – pory kwadratowe, efektywna porowatość
55-60%, taśma nierozciągliwa, o atraumatycznych brzegach, jednorazowa, całkowicie
niewchłanialna, sterylna, bez osłonki foliowej, szerokość taśmy 0,8 cm a w części środkowej 1,2
cm (wyznaczenie środka), długość 50-55 cm, końce taśmy zwężone celem ułatwienia
przeprowadzenia przez prowadnik, taśma lekka o gramaturze 45g/m², grubość implantu do 0,47
mm, grubość splotu 150 µm., taśma przystosowana do użycia z prowadnicą jednorazowego i
wielorazowego użytku z dostępu przezzasłonowego jak i załonowego. Wykonawca użycza na czas
trwania umowy narzędzia metalowe, wielokrotnego użytku, ze stali chirurgicznej: igły półkoliste
uniwersalne, helikalne do metody przezzasłonowej lub igła łukowato wygięta do TVT.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy zadania 3 – Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 taśmy
jednorazowej, sterylnej, wykonanej ze 100% polipropylenu monofilamentowego, implantacja
przez otwory zasłonowe jak i metodą załonową, taśma uniwersalna, bez szybkozłączy,
zakończona długimi czarnymi pętlami do podłączenia igieł, taśma w dwuczęściowej
polietylenowej łatwej do usunięcia osłonce (dodatkowa sterylność, mniejsza traumatyzacja,
wyznaczanie środka).

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną
zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

4. Dotyczy zadania 1 – Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1: 40 szt. taśm, polipropylenowych,
monofilamentowych, niewchłanialnych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm,
szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48g/m²,
wytrzymałosci 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi zielonymi pętelkami, wykonane w



technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić
wzmacniająca)?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dotyczy zadania 3 - Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3:
� 100 szt. taśm, polipropylenowych, moofilamentowych, niewchłanialnych, z plastikową

osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubości nici 0,08
mm, porowatości 84%, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości 70N/cm, brzegi zakończone
bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna,
obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),

oraz
� 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez otwory

zasłonowe?
Odp. Tak Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną
zmianę należy ująć w formularzu cenowym.


