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                     Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                      Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
 70-111 Szczecin 

                                                                                                tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    
 

Szczecin, 13.12.2013 r. 

Znak sprawy: ZP/220/101/13 

Dotyczy:  dostawa nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów chirurgicznych dla SPSK-2 w Szczecinie. 

 

WYJAŚNIENIE NR 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                       

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

1. Dot. zadanie nr 1, opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia 

oferty w tym zadaniu na nici chirurgiczne jałowe, wchłanialne w terminie 180-210 dni, syntetyczne, 

monofilamentowe? Proponowane nici chirurgiczne spełniają zapisy SIWZ w zakresie terminu wchłaniania 

wyznaczonego na 180 dni, poprzez fakt zawierania się ich profilu wchłanialności w górnej granicy 

wyznaczonej zapisami SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

2. Dot. zadanie nr 1, poz.1: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na nić 

chirurgiczną o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia 

bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

3. Dot. zadanie nr 1, poz.2: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na nić 

chirurgiczną o długości 70cm z igłą 22mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu 

zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

4. Dot. zadanie nr 1, poz.3: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na nić 

chirurgiczną o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia 

bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

5. Dot. zadanie nr 4, poz.1: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na nić 

chirurgiczną z igłą 2x75mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez 

zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

6. Dot. zadanie nr 5, poz.1: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na nić 

chirurgiczną z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, o zakończeniu micro point, stanowiącą odpowiednik igły 

opisanej w treści SIWZ, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez 

zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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7. Dot. zadanie nr 5, poz.2: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na nić 

chirurgiczną o długości 90cm z igłą odwrotnie tnącą, stanowiącą odpowiednik igły opisanej w treści SIWZ, 

przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

8. Dot. zadanie nr 5, poz.3: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na nić 

chirurgiczną z igłą odwrotnie tnącą, stanowiącą odpowiednik igły opisanej w treści SIWZ, przy 

zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

9. Dot. zadanie nr 7, poz.8: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na nić 

chirurgiczną z igłą okrągłą (bez zakończenia krótkiego tnącego do zwapniałych naczyń), przy zachowaniu 

pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

10. Dot. zadanie nr 7, poz.12: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty    w tej pozycji 

na nić chirurgiczną z igłą o krzywiźnie ½ koła, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

11. Dot. zadanie nr 7, poz.15: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty  w tej pozycji 

na nić chirurgiczną z igłą okrągłą(bez zakończenia krótkiego tnącego do zwapniałych naczyń), przy 

zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

12. Dot. zadanie nr 7, poz.15: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji                    

na nić chirurgiczną o długości 150cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu 

zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

13. Dot. zadanie nr 7, poz.15: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji             

na nić chirurgiczną o długości 75cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu 

zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ.  

14. Dot. zadanie nr 9,poz.1: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji                  

na wosk kostny pakowany w saszetkach 2,95g z 1 saszetka? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

15. Dot. treść SIWZ, rozdział XV - miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Zwracamy się                      

z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert                 

z dnia 17.12.2013. na termin późniejszy od wskazanego zapisami SIWZ. Uzasadnienie: Zamawiający               

w prowadzonym postępowaniu przyjął kryterium oceny ofert zarówno pod kątem ceny brutto, jak i pod 

kątem oceny parametrów technicznych(jakość), co z kolei pociąga za sobą konieczność dostarczenia wraz 

z ofertą próbek oferowanych wyrobów medycznych, zgodnie z treścią rozdziału IX, pkt 1.2 treści SIWZ.     

W związku z powyższym, dobór odpowiednich próbek oferowanych wyrobów medycznych będzie możliwy 

najwcześniej w momencie ukazania się na stronie internetowej Zamawiającego wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych pytań od wykonawców, które to wyjaśnienia stanowić będą o poprawnym doborze 
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próbek oferowanych wyrobów medycznych. Ponieważ termin składania ofert wyznaczony jest na dzień 

17.12.2013.,godz.10.30., a dni 14.12.-15.12.2013. są dniami wolnymi od pracy, to możliwość 

przygotowania próbek oferowanych wyrobów medycznych zostaje znacznie ograniczona czasowo. 

Odpowiedź: Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert: 

- składanie ofert do 19.12.2013 r. do godz. 12.30, 

- otwarcie ofert: 19.12.2013 r. o godz. 13.00. 

16. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 6 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu                     

na rozpatrzenie reklamacji 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów – zgodnie z SIWZ.  

17. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1 

„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności za które odpowiedzialność 

ponosi Sprzedawca Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości: 

a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii produktów leczniczych/wyrobów 

medycznych lub opóźnienia w dostarczeniu leczniczych/wyrobów medycznych wolnego od wad w wysokości 

0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów 

b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Sprzedawca – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części  umowy.”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów – zgodnie z SIWZ. 

18. Dotyczy zadania 10:  czy Zamawiający dopuści zestaw z dwoma aplikatorami o różnej długości,                      

z możliwością przycinania bez pamięci kształtu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

19. Dotyczy zadania 10: czy Zamawiający rozróżnia zestaw z trombiną i zestaw bez trombiny oraz stosuje 

odrębne kryteria oceny dla dwóch różnych zestawów opisanych jako przedmiot zamówienia                      

w SIWZ? 

Odpowiedź: Kryteria oceny zgodnie z SIWZ. 

20. Paragraf 1 ust. 4: Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:  

Ilości wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący                

ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej                               

w formularzu(ach) cen jednostkowych (nie dotyczy zadania nr 8 – paski do zamykania brzegów rany). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu – zgodnie z SIWZ. 

21. Paragraf 3 ust. 1: Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:  

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby na własny koszt i ryzyko do Apteki 

Szpitalnej w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp.72 w dni robocze od poniedziałku do piątku                     

w godzinach od 7 30 do 14 30 w ciągu max. 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu – zgodnie z SIWZ. 

22. Paragraf 10 ust. 1 a: Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości: 
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a) w przypadku zwłoki w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki                          

w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,1 % wartości brutto towaru dostarczonego                  

ze zwłoka lub reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu – zgodnie z SIWZ. 

23. Paragraf 3 ust. 3: Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 ust. 3 zapisu:  

„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają 

dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. 

24. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 1 igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

25. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 w pozycji nr 1 igłę 19 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

26. Czy Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne w Zadaniu nr 7 miały dodatek polietylenu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

27. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7 w pozycji nr 1 igłę okrągłą ostrą typu CARDIOPOINT, 

przeznaczoną do operacji kardiochirurgicznych, w tym do zwapniałych naczyń? Pozostałe parametry szwu 

bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

28. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7 w pozycji nr 9 nić o dł. 90 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – pozycja zgodnie z SIWZ. 

29. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7 w pozycji nr 9 wzmocnioną igłę okrągłą, pozostałe 

parametry szwu bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – pozycja zgodnie z SIWZ. 

30. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7 w pozycji nr 12 wzmocnioną igłę okrągłą, pozostałe 

parametry szwu bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – pozycja zgodnie z SIWZ. 

31. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7 w pozycji nr 12 igłę 2x26mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

32. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7 w pozycji nr 14 igłę podwójną? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – pozycja zgodnie z SIWZ. 

33. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7 w pozycji nr 15 igłę 37 mm? Pozostałe parametry bez zmian 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – pozycja zgodnie z SIWZ. 

34. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7 w pozycji nr 15 igłę okrągłą ostrą oraz nić 75 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – pozycja zgodnie z SIWZ. 

35. Pytania do zadania numer 5.: 

1. Czy Zamawiający dopuści: 

W pozycji numer 2. Igłę o długości 36 mm, odwrotnie tnącą oraz nić o długości 75cm? 

W pozycji 3.: Igłę konwencjonalnie tnącą oraz nić o grubości 2/0? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – obie pozycje (2 i 3) zgodnie z SIWZ. 
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36. Pytania do zadania numer 6: 

1. Czy Zamawiający dopuści: 

W pozycji 1. Igłę o identycznych parametrach, ale nie wzmocnioną? 

W pozycji 2. Nić o grubości 5/0? 

W pozycji 3. Nić o grubości 4/0? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – wszystkie pozycje (1, 2, 3) zgodnie z SIWZ. 

37. Pytania do zadania 7: 

1. Czy Zamawiający dopuści: 

W pozycji 1.: Nić o długości 60cm? 

W pozycji 6. Igły o długości 16mm? 

W pozycji 8. Igły o długości 16mm? 

W pozycji 12. Igły o długości 20mm, krzywiźnie 1/2koła, a jeśli nie, to o długości 26mm i krzywiźnie 1/2 

koła? 

W pozycji 14. Igłę okrągłą oraz nić o grubości 2/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

W pozycji 15. Igłę rodzaju tapercut, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź:  

- w poz. 1 - Zamawiający nie dopuszcza – pozycja zgodnie z SIWZ; 

- w poz. 6 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga;  

- w poz. 8 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga;  

- w poz. 12 - Zamawiający dopuszcza igłę o dł. 20 mm, krzywizna ½ koła; 

- w poz. 14 - Zamawiający nie dopuszcza – pozycja zgodnie z SIWZ; 

- w poz. 15 - Zamawiający nie dopuszcza – pozycja zgodnie z SIWZ. 

38. Czy zamawiający wymaga, aby materiał szewny posiadał kontrolowane rozciąganie i plastyczne 

odkształcenie węzła zapobiegające nieumyślnemu zerwanie szwu oraz pewne dowiązanie węzła                  

przy zmniejszonej ilości materiału szewnego zapobiegającego jego rozwiązanie? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w SIWZ. 

39. Czy Zamawiający w celu miarkowania kar umownych wyrazi zgodę  na modyfikację §10 ustęp 1 

podpunkt a umowy w następujący sposób: w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu 

zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia  w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5 % 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów, 

jednak nie mniej niż 25 zł za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu – zapis zgodnie z SIWZ. 

40. Czy Zamawiający w celu obniżenia kosztów przygotowania oferty wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości 

próbek które należy złożyć wraz z ofertą w zakresie zadania nr 9 do  6 sztuk (zamiast jednego 

opakowania)? W naszym wypadku opakowanie zawiera aż 12 sztuk wosku kostnego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza złożenie próbek wosku do kości (zadanie nr 9) w ilości 

6 saszetek. 

41. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9  wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, 

parafina stała i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz. 
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Uzasadnienie: na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy 

i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania w dłoniach aby stał się plastyczny                  

i gotowy do użycia.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

Dotyczy zadania nr 1 

42. Pytanie nr 1:Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści nić syntetyczną, wchłanialną w terminie 180-

210 dni, jednowłóknową o podtrzymywaniu tkankowym: 70-80% po 14 dniach i 50-70%                           

po 4 tygodniach.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

43. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dla pozycji dla których wymagana była długość  szwu 

75cm dopuści szew o długości 70cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

44. Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 2 dopuści igłę 22mm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

Dotyczy zadania nr 6: 

45. Pytanie nr 4:  

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 1 i 2 dopuści igłę 15mm. kosmetyczną odwrotnie tnącą o pięciu 

krawędziach tnących typu tanto 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

46. Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 3 dopuści igłę 18mm. kosmetyczną odwrotnie 

tnącą o pięciu krawędziach tnących typu tanto 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

47. Pytanie nr 6: Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 tam gdzie wymagana była nitka o długości 45cm 

dopuści szew o długości 50cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

Dotyczy zadania nr 7 

48. Pytanie nr 7: Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 1 dopuści igłę okrągłą o ostrzu pozwalającym na 

stosowanie do zwapniałych naczyń, silikonizowaną o długości 8mm i średnicy 200 mikronów? Dodatkowo 

Wykonawca zaoferuje szew na polifluorku winylidenu będący materiałem lepiej przyswajalnym przez 

organizm oraz charakteryzujący się lepszą hemostazą. Rozwiązanie to jest jedynie alternatywą 

(uzupełnieniem) dla szwów polipropylenowych i nie powoduje rezygnacji ze szwów polipropylenowych.  

Daje możliwość Zamawiającemu, w przypadku ewentualnego podpisania umowy, na poszerzenie 

asortymentu w zakresie szwów naczyniowych. Zaoferowany zostanie również tradycyjny szew 

polipropylenowy. Dopuszczenie tego rozwiązania nie spowoduje podniesienia ceny ani nie utrudni 

złożenia oferty pozostałym wykonawcom, którzy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, nadal będą mogli 

złożyć oferty jedynie na nitkę wykonaną z polipropylenu.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

49. Pytanie nr 8: Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 2 dopuści igłę okrągłą o ostrzu pozwalającym            

na stosowanie do zwapniałych naczyń, silikonizowaną o długości 9mm i średnicy 200 mikronów? 

Dodatkowo Wykonawca zaoferuje szew na polifluorku winylidenu będący materiałem lepiej 
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przyswajalnym przez organizm oraz charakteryzujący się lepszą hemostazą. Zamawiający każdorazowo 

będzie mógł określić rodzaj zamawianego szwu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

50. Pytanie nr 9: Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 3 dopuści igłę okrągłą o ostrzu pozwalającym               

na stosowanie do zwapniałych naczyń, silikonizowaną o długości 9mm i średnicy 220 mikronów? 

Dodatkowo Wykonawca zaoferuje szew na polifluorku winylidenu. Zamawiający każdorazowo będzie mógł 

określić rodzaj zamawianego szwu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

51. Pytanie nr 10: Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 4 i 5 dopuści igłę okrągłą o ostrzu 

pozwalającym na stosowanie do zwapniałych naczyń, silikonizowaną o długości 12mm? Dodatkowo 

Wykonawca zaoferuje szew na polifluorku winylidenu. Zamawiający każdorazowo będzie mógł określić 

rodzaj zamawianego szwu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

52. Pytanie nr 11: Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 6, 8 i 10 dopuści igłę okrągłą o ostrzu 

pozwalającym na stosowanie do zwapniałych naczyń, silikonizowaną o długości 17mm? Dodatkowo 

Wykonawca zaoferuje szew na polifluorku winylidenu. Zamawiający każdorazowo będzie mógł określić 

rodzaj zamawianego szwu.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

53. Pytanie nr 12: Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 7, 9, 11 i 13 dopuści igłę okrągłą o ostrzu 

pozwalającym na stosowanie do zwapniałych naczyń, silikonizowaną o długości 26mm? Dodatkowo 

Wykonawca zaoferuje szew na polifluorku winylidenu. Zamawiający każdorazowo będzie mógł określić 

rodzaj zamawianego szwu.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

54. Pytanie nr 13: Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 12 dopuści igłę 1/2 koła okrągłą o ostrzu 

pozwalającym na stosowanie do zwapniałych naczyń, silikonizowaną o długości 22mm? Brak w naszej 

ofercie nici zgodnej z wszystkimi parametrami zawartymi w SIWZ uniemożliwia nam złożenie oferty                

na pozostałe pozycje z tego zadania. Zaznaczyć warto, że Zamawiający obecnie używa igły, którą 

chcielibyśmy zaoferować tj. ½ koła okrągła 22mm.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

55. Pytanie nr 14: Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 12 dopuści igłę ½ koła okrągłą o długości 

22mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ. Brak w naszej ofercie nici zgodnej z wszystkimi 

parametrami zawartymi w SIWZ uniemożliwia nam złożenie oferty na pozostałe pozycje z tego zadania.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

56. Pytanie nr 15: Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 14 dopuści igłę okrągłą o ostrzu pozwalającym 

na stosowanie do zwapniałych naczyń, silikonizowaną o długości 26mm?  Dodatkowo Wykonawca 

zaoferuje szew na polifluorku winylidenu. Zamawiający każdorazowo będzie mógł określić rodzaj 

zamawianego szwu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

57. Pytanie nr 16: Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 15 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną 48mm?  
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Oferowany przez nas szew wykonany z polifluorku winylidenu jest szwem dedykowanym chirurgii 

naczyniowej. Materiał ten w porównaniu do polipropylenu daje możliwość osiągnięcia lepszej hemostazy 

w wyniku szczelniejszego wypełnienia loży po przejściu igły przez nitkę. Dodatkowo w odróżnieniu                  

od polipropylenu, polifluorek winylidenu nie traci swoich właściwości podtrzymywania tkankowego oraz 

jest lepiej tolerowany przez pacjenta.  W powyższych pytaniach zwracamy się z prośbą jedynie                      

o dopuszczenie dodatkowego rozwiązania, które w żaden sposób nie wpływa na ograniczenie możliwość 

złożenia konkurencyjnych ofert przez innych wykonawców. W przypadku ewentualnego podpisania 

umowy będziemy mieli możliwość dostarczenia Państwu dodatkowo produktu, którego skuteczność                

w chirurgii naczyniowej potwierdzona została licznymi badaniami klinicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

58. Pytanie dot. Zadania nr 2: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu 

dopuści szwy syntetyczne, plecione,  wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 90/10), powlekane w 

równych częściach mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 30/70) oraz stearynianem wapnia,  

wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%,   

po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

59. Pytanie dot. Zadania nr 3: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu 

dopuści szwy syntetyczne, plecione, powlekane, niebarwione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego                

o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok.  50%               

po 8-11 dniach od zaimplantowania, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

60. Zadanie nr 1: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o czasie wchłaniania 180-210 dni                      

przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

61. Zadanie nr 1, pozycja 1-3: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości 70cm                       

przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

62. Zadanie nr 2, pozycja 1-3: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów powlekanych kopolimerem 

glikolidu i laktydu (30/70) i stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

63. Zadanie nr 2, pozycja 1: czy Zamawiający zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

64. Zadanie nr 2, pozycja 3: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości 75 cm                       

przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ. 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

 

……………………………………………………… 

DYREKTOR SPSK-2 w Szczecinie 


