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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, dn. 20.11.2014 r. 

Znak sprawy ZP/220/67/14 

w sprawie: dostawy materiałów szewnych i specjalistycznych materiałów chirurgicznych. 

 
 

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 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

WYKONAWCA I: 

1. Dot. zadanie nr 1, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą o długości 4,9mm i średnicy 150 mikronów(zapis SIWZ – igła o długości 5mm i średnicy 140 

mikronów), przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Dot. zadanie nr 1, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą o długości 6,1mm i średnicy 150 mikronów(zapis SIWZ – igła o długości 6mm                       

i średnicy 200 mikronów), przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

3. Dot. zadanie nr 1, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą o długości 6,6mm(zapis SIWZ – igła o długości 6mm), przy pozostałych parametrach opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

4. Dot. zadanie nr 1, poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

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

opisanej w treści SIWZ(igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna o czterech-pięciu krawędziach tnących),                      

przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?  

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

5. Dot. zadanie nr 1, poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną monofilamentową z igłą o krzywiźnie ¼ koła(zapis SIWZ – skręcana, 3/8 koła),                      

przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody                 

na proponowane rozwiązanie, prosimy o wydzielenie poz. nr 4 z zadania nr 1, celem umożliwienia złożenia 

oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo na pozostały asortyment tego zadania określony w poz.1-3. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  
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6. Dot. zadanie nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tym zadaniu złożenie oferty na wyrób medyczny 

równoważny do opisanego w treści SIWZ, tj. nici chirurgiczne, jałowe, wchłanialne w terminie 60-90 dni, 

syntetyczne, jednoskładnikowe, plecionka wykonana z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem,                           

o profilu podtrzymania:60-70% po 14 dniach, 24-42% po 21 dniach(zapis SIWZ - nici chirurgiczne, jałowe, 

wchłanialne w terminie 60-90 dni, syntetyczne, jednoskładnikowe, plecionka wykonana z kwasu 

poliglikolowego, powlekana stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem poliglikolowym o profilu 

podtrzymania:60-70% po 14 dniach, 25-45% po 21 dniach)? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

7. Dot. zadanie nr 5,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą o długości 6,1mm i średnicy 150 mikronów (zapis SIWZ – igła o długości 6mm                     

i średnicy 200 mikronów), przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

8. Dot. zadanie nr 5,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą o długości 6,6mm(zapis SIWZ – igła o długości 6mm), przy pozostałych parametrach opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

9. Dot. zadanie nr 5,poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą o długości 6,6mm(zapis SIWZ – igła o długości 6mm), przy pozostałych parametrach opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

10. Dot. zadanie nr 5,poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną o długości 45cm z igłą o długości 6,6mm (zapis SIWZ – nić o długości 30cm z igłą o długości 

6mm), przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

11. Dot. zadanie nr 5,poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną o długości 20cm i grubości 4/0 USP, z igłą o długości 19mm, z jednoczesną propozycją 

zwiększenia wymaganej liczby saszetek dla tego rodzaju szwu do 240 sztuk w miejsce 120 sztuk (zapis SIWZ – 

nić o długości 45cm i grubości 5/0 USP z igłą o długości 20mmm), przy pozostałych parametrach opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie, prosimy                     

o wydzielenie poz. nr 5 z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo 

na pozostały asortyment stanowiący treść tego zadania.  

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

12. Dot. zadanie nr 5,poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

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

opisanej w treści SIWZ(igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o 5 krawędziach tnących), przy pozostałych 

parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?  

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.   
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13. Dot. zadanie nr 6,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą o długości 6,6mm(zapis SIWZ – igła o długości 6-6,3mm), przy pozostałych parametrach 

opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

14. Dot. zadanie nr 7,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą o długości 6,1mm(zapis SIWZ – igła o długości 5,6-6mm), przy pozostałych parametrach 

opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

15. Dot. zadanie nr 8,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą typu szpatułka prosta podwójna, o średnicy 150 mikronów(zapis SIWZ – 152 mikrony)? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.   

 

16. Dot. zadanie nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tym zadaniu złożenie oferty na wyrób medyczny 

równoważny do opisanego w treści SIWZ, tj. nici chirurgiczne, jałowe, wchłanialne w terminie 60-90 dni, 

syntetyczne,  monofilament, wykonane z glikonatu, o profilu podtrzymania: 50% po 13-14 dniach(zapis SIWZ - 

nici chirurgiczne, jałowe, wchłanialne  w terminie 120-180 dni, syntetyczne,  monofilament), przyjmując                   

za istotny parametr w zakresie zastosowania szwu chirurgicznego w ramach prowadzonej operatywy siłę 

podtrzymywania tkankowego   oraz krótszy od wskazanego zapisami SIWZ okres trwania implantu(szwu)                 

w ciele pacjenta? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.   

 

17. Dot. zadanie nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie terminu wchłaniania wskazanego                

w opisie ogólnym dla przedmiotu zamówienia w tym zadaniu na termin 60-180 dni(zapis SIWZ – termin 120-

180 dni) dla nici chirurgicznych charakteryzujących się posiadaniem pierwotnej siły podtrzymania tkankowego: 

50% - minimum po 13-14 dniach, przyjmując siłę podtrzymywania tkankowego jako porównywalny                            

i najistotniejszy parametr nici chirurgicznej w zakresie bezpieczeństwa jej zastosowania w prowadzonej 

operatywie, bez względu na czas trwania wchłaniania nici, przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu 

zamówienia bez zmian?  

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.   

 

18. Dot. zadanie nr 10,poz.1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w tych pozycjach na zaoferowanie nici 

chirurgicznych o długości 70cm (zapis SIWZ – 75cm)? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.   

 

19. Dot. zadanie nr 10,poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą 22mm (zapis SIWZ – 20mm)? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.   

 

20. Dot. zadanie nr 17,poz.2: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody i dopuszczenie 

możliwości złożenia oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą odwrotnie tnącą (zapis SIWZ - tnąca 
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przyostrzana). W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie, prosimy o wydzielenie poz. nr 2               

z zadania nr 17, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo na pozostały 

asortyment stanowiący treść tego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

21. Dot. zadanie nr 17,poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

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

opisanej w treści SIWZ (igła ostra kosmetyczna o trzech- czterech krawędziach tnących), przy pozostałych 

parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na proponowane 

rozwiązanie, prosimy o wydzielenie poz. nr 3 z zadania nr 17, celem umożliwienia złożenia oferty 

konkurencyjnej jakościowo i cenowo na pozostały asortyment stanowiący treść tego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

22. Dot. zadanie nr 17,poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydzieli poz. nr 6 z zadania nr 17, celem 

umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo na pozostały asortyment stanowiący treść 

tego zadania? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.  

 

23. Dot. zadanie nr 17,poz.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą o długości 51mm (zapis SIWZ – igła o długości 55-60mm), przy pozostałych parametrach 

opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.   

 

24. Dot. zadanie nr 19,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

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

odpowiednik igły opisanej w treści SIWZ (igła ostra kosmetyczna o trzech- czterech krawędziach tnących),       

przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody                        

na proponowane rozwiązanie, prosimy o wydzielenie poz. nr 1 z zadania nr 19, celem umożliwienia złożenia 

oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo na pozostały asortyment stanowiący treść tego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

25. Dot. zadanie nr 20,poz.8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą bez wzmocnienia, charakteryzującą się wysoką odpornością na wyginanie                           

i odkształcanie (igła wykonana ze stali szlachetnej o wysokich parametrach użytkowych, eliminujących 

potrzebę wzmocnienia igły lub jej pogrubienia – co będzie można potwierdzić dzięki ocenie jakościowej zgodnie 

z zapisami SIWZ, poprzez złożenie 5 sztuk saszetek tego wyrobu), przy pozostałych parametrach opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie, prosimy                

o wydzielenie poz. nr 8 z zadania nr 20, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo                   

i cenowo na pozostały asortyment stanowiący treść tego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
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26. Dot. zadanie nr 20,poz.10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą wzmocnioną, przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

27. Dot. zadanie nr 20,poz.12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną o długości 70cm (zapis SIWZ – 75-90cm), przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu 

zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

28. Dot. zadanie nr 20,poz.13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą bez wzmocnienia, charakteryzującą się wysoką odpornością na wyginanie                             

i odkształcanie (igła wykonana ze stali szlachetnej o wysokich parametrach użytkowych, eliminujących 

potrzebę wzmocnienia igły lub jej pogrubienia – co będzie można potwierdzić dzięki ocenie jakościowej 

zgodnie z zapisami SIWZ, poprzez złożenie 5 sztuk saszetek tego wyrobu), przy pozostałych parametrach 

opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie, prosimy              

o wydzielenie poz. nr 13 z zadania nr 20, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo                  

i cenowo na pozostały asortyment stanowiący treść tego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

29. Dot. zadanie nr 20,poz.18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą wzmocnioną, przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

30. Dot. zadanie nr 21,poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty 

konkurencyjnej jakościowo i cenowo na nić chirurgiczną pakowaną a 10 sztuk w jednej saszetce (zapis SIWZ - 

12x60-75 lub 13x60-75), z jednoczesnym zwiększeniem wymaganej zapisami SIWZ liczby saszetek                         

w przypadku akceptacji proponowanego sposobu pakowania nici a 10 sztuk/saszetkę do liczby 663 saszetek, 

celem zachowania porównywalności złożonych ofert(zapis SIWZ dla sposobu pakowania nici w saszetce                   

a 12/13 sztuk w zakresie liczby saszetek to 552 saszetki), przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu 

zamówienia bez zmian? Nasza propozycja nie wpływa na zmianę parametrów opisu przedmiotu zamówienia 

ani na jego przeznaczenie i dotyczy tylko sposobu pakowania nici opisanych w treści SIWZ. W przypadku 

braku zgody na proponowane rozwiązanie, prosimy o wydzielenie poz. nr 6 z zadania nr 21, celem 

umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo na pozostały asortyment stanowiący treść 

tego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

31. Dot. zadanie nr 21,poz.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty 

konkurencyjnej jakościowo i cenowo na nić chirurgiczną pakowaną a 10 sztuk w jednej saszetce (zapis SIWZ - 

12x60-75 lub13x60-75), z jednoczesnym zwiększeniem wymaganej zapisami SIWZ liczby saszetek                         

w przypadku akceptacji proponowanego sposobu pakowania nici a 10 sztuk/saszetkę do liczby 692 saszetek, 

celem zachowania porównywalności złożonych ofert(zapis SIWZ dla sposobu pakowania nici w saszetce                   

a 12/13 sztuk w zakresie liczby saszetek to 576 saszetek), przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu 

zamówienia bez zmian? Nasza propozycja nie wpływa na zmianę parametrów opisu przedmiotu zamówienia 



6 
 

ani na jego przeznaczenie i dotyczy tylko sposobu pakowania nici opisanych w treści SIWZ. W przypadku 

braku zgody na proponowane rozwiązanie, prosimy o wydzielenie poz. nr 7 z zadania nr 21, celem 

umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo na pozostały asortyment stanowiący treść 

tego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

32.  Dot. zadanie nr 21,poz.10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty będącej               

w większym stopniu porównywalną pod względem cenowym w stosunku do obecnych zapisów SIWZ,                

a mianowicie: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji nici pakowanych 2x70                 

w jednej saszetce(zapis SIWZ - 3x75 lub 5x70) per analogia do zapisu w poz.12(zapis SIWZ w poz.12 - 3x75 

lub 2x70), przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? Przy obecnym zapisie 

SIWZ w tej pozycji różnica w składanych ofertach na nici pakowane a 3x75 vs 5x70 w odniesieniu                      

do wymaganej liczby saszetek(zapis SIWZ – 1 440 saszetek) wynosi odpowiednio: 4 320 sztuk nici 

pakowanych a 3x75 vs 7 200 sztuk nici pakowanych a 5x70, co w sposób znaczący wpływa na brak 

porównywalności pomiędzy składanymi ofertami na oba wskazane w treści SIWZ sposoby pakowania nici.                

W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie, prosimy o wydzielenie poz. nr 10 z zadania                

nr 21, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo na pozostały asortyment 

stanowiący treść tego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

33. Dot. zadanie nr 22,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty 

konkurencyjnej jakościowo i cenowo na nić chirurgiczną pakowaną a 5 sztuk w jednej saszetce (zapis SIWZ - 

10x75), z jednoczesnym podwojeniem wymaganej zapisami SIWZ liczby saszetek w przypadku akceptacji 

proponowanego sposobu pakowania nici a 5 sztuk/saszetkę do liczby 7584 saszetek, celem zachowania 

porównywalności złożonych ofert(zapis SIWZ dla sposobu pakowania nici w saszetce a 10 sztuk w zakresie 

ogólnej liczby saszetek to 3 792 saszetki), przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia                 

bez zmian? Nasza propozycja nie wpływa na zmianę parametrów opisu przedmiotu zamówienia ani na jego 

przeznaczenie i dotyczy tylko sposobu pakowania nici opisanych w treści SIWZ. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga  

 

34. Dot. zadanie nr 23,poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty 

konkurencyjnej jakościowo i cenowo na nić chirurgiczną pakowaną a 2 sztuki w jednej saszetce (zapis SIWZ - 

1x75), przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? Nasza propozycja nie wpływa 

na zmianę parametrów opisu przedmiotu zamówienia ani na jego przeznaczenie i dotyczy tylko sposobu 

pakowania nici opisanych w treści SIWZ. W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie, prosimy              

o wydzielenie poz. nr 3 z zadania nr 23, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo                    

i cenowo na pozostały asortyment stanowiący treść tego zadania.  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. Nie wyraża również zgody na wydzielenie.   

  

35. Dot. zadanie nr 23,poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty 

konkurencyjnej jakościowo i cenowo na nić chirurgiczną pakowaną a 1x150(zapis SIWZ - 1x75), przy 

pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? Nasza propozycja nie wpływa                   

na zmianę parametrów opisu przedmiotu zamówienia ani na jego przeznaczenie. W przypadku braku zgody            
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na proponowane rozwiązanie, prosimy o wydzielenie poz. nr 3 z zadania nr 23, celem umożliwienia złożenia 

oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo na pozostały asortyment stanowiący treść tego zadania.  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. Nie wyraża również zgody na wydzielenie. 

 

36. Dot. zadanie nr 23,poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną z igłą bez wzmocnienia, charakteryzującą się wysoką odpornością na wyginanie                             

i odkształcanie(igła wykonana ze stali szlachetnej o wysokich parametrach użytkowych, eliminujących 

potrzebę wzmocnienia igły lub jej pogrubienia – co będzie można potwierdzić dzięki ocenie jakościowej 

zgodnie z zapisami SIWZ, poprzez złożenie 5 sztuk saszetek tego wyrobu), przy pozostałych parametrach 

opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie, prosimy               

o wydzielenie poz. nr 5 z zadania nr 23, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo                       

i cenowo na pozostały asortyment stanowiący treść tego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

37. Dot. zadanie nr 24,poz.1-16: Czy Zamawiający w zakresie zastosowanego opisu przedmiotu zamówienia                    

w tym zadaniu względem parametrów igieł, tj. „okrągła do zwapniałych naczyń lub okrągła przyostrzona                

do zwapniałych naczyń”, dopuszcza możliwość złożenia oferty przetargowej na igły okrągłe o zakończeniu 

trokarowym? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. Parametry igieł zgodnie z SIWZ . 

 

38. Dot. zadanie nr 24,poz.1-16: Czy Zamawiający w zakresie zastosowanego opisu przedmiotu zamówienia                  

w tym zadaniu względem parametrów igieł, tj. „okrągła do zwapniałych naczyń lub okrągła przyostrzona                  

do zwapniałych naczyń”, wymaga złożenia oferty przetargowej na igły okrągłe, posiadające w swojej budowie 

i kształcie  elementy ułatwiające przechodzenie igły przez naczynia zmienione miażdżycowo (np. zakończenie 

krótkie tnące lub mikroostrze, lub typu CC), czy też Zamawiający dopuszcza zwykłe, standardowe igły okrągłe 

bez wyżej wymienionych cech ułatwiających penetrację igły przez naczynie zmienione miażdżycowo? 

Odpowiedź: zamawiający wymaga igieł do zwapniałych naczyń o parametrach zgodnych z SIWZ,                          

tj. okrągłych lub okrągłych przyostrzonych. 

 

39. Dot. zadanie nr 24,poz.2,3: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody i wydzielenie poz. nr 2 i nr 3                  

z zadania nr 24, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo na pozostały 

asortyment stanowiący treść tego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody. 

 

40. Dot. zadanie nr 25,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną o długości 150cm(zapis SIWZ – nić o długości 90-120cm), przy pozostałych parametrach opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie, prosimy               

o wydzielenie poz. nr 1 z zadania nr 25, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo                   

i cenowo na pozostały asortyment stanowiący treść tego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie.  

 

41. Dot. zadanie nr 25,poz.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną o długości 90cm(zapis SIWZ – nić o długości 120cm), przy pozostałych parametrach opisu 
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przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie, prosimy                  

o wydzielenie poz. nr 7 z zadania nr 25, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo                      

i cenowo na pozostały asortyment stanowiący treść tego zadania. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie.  

 

42. Dot. zadanie nr 29,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną o długości 75cm(zapis SIWZ – nić o długości 90cm), przy pozostałych parametrach opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

43. Dot. zadanie nr 31: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tym zadaniu złożenie oferty na nić chirurgiczną 

z igłą prostą odwrotnie tnącą o długości 65mm(zapis SIWZ – igła prosta, tnąca dł. ok. 63 mm),                          

przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza. 

 

44. Dot. zadanie nr 40: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na wosk kostny                  

w saszetkach o gramaturze 2,95 g(zapis SIWZ - 2,5 g x 1 saszetka)? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.  

 

WYKONAWCA II: 

45. dot. § 5 ust. 1 wzoru umowy: 

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg następującej propozycji: 

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych wyrobów oraz krótszego okresu przydatności                

do użycia, niż określony w § 4, Sprzedawca zobowiązany będzie do wymiany wyrobu na własny koszt                        

na wolny  od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady faksem oraz po otrzymaniu reklamowanego 

towaru. 

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to,   

że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ 

Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego 

towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

 

46. dot. § 11 ust. 1 b) wzoru umowy: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji: 

a) w wysokości 0,5% wartości zamówionej, a nie dostarczonej bądź reklamowanej partii wyrobów                   

za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu, z tym, że nie mniej niż 20 zł dziennie; 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

47. dot. § 3 ust. 1 wzoru umowy: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy z max 2 do 3 dni roboczych od otrzymania 

zamówienia. Oferowane nici chirurgiczne – okulistyczne, wykorzystywane są w planowanych zabiegach                         

i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
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48. dot. Zadania nr 2, poz. 1: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym zadaniu oferty na szew z igłą podwójną o długości 6,55 

mm,   z igłą odwrotnie tnąca szpatuła, 200 mikronów, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

49. dot. Zadania nr 2, poz. 2: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym zadaniu oferty na szew z igłą podwójną o długości                       

7,92 mm, z igłą odwrotnie tnąca szpatuła, 200 mikronów, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

50. dot. Zadania nr 2, poz. 3: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym zadaniu oferty na szew o długości 45 cm, z igłą podwójną                

o długości 13,07 mm, z igłą odwrotnie tnąca szpatuła, 200 mikronów, przy zachowaniu pozostałych 

parametrów? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

51. dot. Zadania nr 2, poz. 4: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym zadaniu oferty na szew o długości 75 cm,  z igłą o długości 

13,99 mm, z igłą okrągła tnąca szpatuła, o krzywiźnie 3/8 koła, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

52. dot. Zadania nr 4, poz. 1: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym zadaniu oferty na szew bez powleczenia, z igłą podwójną                

o długości 7,92 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

53. dot. Zadania nr 8, poz. 1: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym zadaniu oferty na szew o długości 20 cm, z igłą podwójną               

o długości 16,15 mm, 150 mikronów, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

WYKONAWCA III: 

54. ZADANIE 11: Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 nić o długości 75 cm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

55. ZADANIE 14: Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 8 nić o długości 100cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

56. ZADANIE 16: Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 igłę o krzywiźnie ½? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
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57. ZADANIE 17: Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 igłę odwrotnie tnącą? Igła ta posiada również 3 

krawędzie tnące oraz właściwości, które pozwolą na wykonanie wszystkiego rodzaju procedur co igła 

wymagana. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

ZADANIE 20: 

58. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 20 szwy najwyższej jakości, produkcji amerykańskiej wykonane                     

z glikolidu i laktydu- pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

59. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 15 nić najwyższej jakości, produkcji amerykańskiej, o długości 75 cm? 

Ta niewielka różnica uniemożliwia złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty na pozostałą całość 

pakietu. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

60. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 15 również igłę 37mm ? Ta niewielka różnica uniemożliwia złożenie 

konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty na pozostałą całość pakietu. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

61. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 7 szew niebarwiony? Ta niewielka różnica uniemożliwia złożenie 

konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty na pozostałą całość pakietu. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

62. Czy Zamawiający wymaga aby szwy w tym pakiecie charakteryzowały się najmocniejszym dostępnym węzłem 

na rynku i wykazywały 80% podtrzymania tkankowego po 14 dniach? 

Odpowiedź: Parametr podtrzymania tkankowego w brzmieniu wskazanym przez wykonawcę – „80% 

podtrzymania tkankowego po 14 dniach” nie jest wymagany przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga nici 

zgodnych z SIWZ.  

 

ZADANIE 21: 

63. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 20 szwy najwyższej jakości, produkcji amerykańskiej wykonane                       

z glikolidu i laktydu- pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego? 

Odpowiedź: zarówno w zadaniu nr 20, jak i w zadaniu nr 21 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

64. Czy Zamawiający wymaga aby szwy w tym pakiecie charakteryzowały się najmocniejszym dostępnym węzłem 

na rynku i wykazywały 80% podtrzymania tkankowego po 14 dniach? 

Odpowiedź: Parametr podtrzymania tkankowego w brzmieniu wskazanym przez wykonawcę – „80% 

podtrzymania tkankowego po 14 dniach” nie jest wymagany przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga nici 

zgodnych z SIWZ. 

 

65. ZADANIE 22: Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 specjalistyczne szwy kardiochirurgiczne o dł. 6 x 45 

cm na rolce? Pozwoli nam to na złożenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty na całość tego pakietu. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymaga szwów o parametrach zgodnych z SIWZ. 
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66. ZADANIE 23: Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 specjalistyczne szwy kardiochirurgiczne o tej samej 

długości nici, ale pakowane w sposób 6 x 75 cm Pozwoli nam to na złożenie konkurencyjnej cenowo                       

i jakościowo oferty na całość tego pakietu. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymaga szwów o parametrach zgodnych z SIWZ. 

 

67. ZADANIE 24: Czy Zamawiający wymaga aby szwy wysokospecjalistyczne kardiochirurgiczne w tym pakiecie 

posiadały dodatek polietylenu? Ma to bardzo duży wpływ na elastyczność i ułatwia przechodzenie przez 

tkanki. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

ZADANIE 25: 

68. Czy Zamawiający wymaga aby szwy wysokospecjalistyczne kardiochirurgiczne w tym pakiecie posiadały 

dodatek polietylenu? Ma to bardzo duży wpływ na elastyczność i ułatwia przechodzenie przez tkanki. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

69. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 nić o długości 75 cm? Ta niewielka różnica uniemożliwia złożenie 

konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty na pozostałą całość pakietu. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

70. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 igłę 3/8 koła? Ta niewielka różnica uniemożliwia złożenie 

konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty na pozostałą całość pakietu. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

71. Czy Zamawiający dopuści także w pozycji nr 4 igłę 13 mm? Ta niewielka różnica uniemożliwia złożenie 

konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty na pozostałą całość pakietu. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

72. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 nić 60 cm? Ta niewielka różnica uniemożliwia złożenie 

konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty na pozostałą całość pakietu. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.   

 

73. ZADANIE 28: Czy Zamawiający wymaga aby, ze względu na zastosowanie w specjalistycznych procedurach 

kardiochirurgicznych, w szwach w tym pakiecie, dodatkowo każde włókno było powlekane osobno,                          

co znacznie wpływa na przechodzenie przez tkanki?  

Odpowiedź: tak – zamawiający wymaga powleczenia każdego włókna osobno. 

  

74. ZADANIE 29: Czy Zamawiający wymaga aby, ze względu na zastosowanie w specjalistycznych procedurach 

kardiochirurgicznych, w szwach w tym pakiecie, dodatkowo każde włókno było powlekane osobno,                         

co znacznie wpływa na przechodzenie przez tkanki?  

Odpowiedź: tak – zamawiający wymaga powleczenia każdego włókna osobno. 

 

75. ZADANIE 31: Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 nić o grubości 2/0?  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 
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WYKONAWCA IV: 

76. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 4 w pozycji 1 nić białą, igłę o średnicy 356 mikronów? Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

77. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 6 w poz. 1 igłę o długości 2x6,5 mm igłę szpatułkową                                         

z mikroostrzem152 mikrony, nić o rozmiarze 9/0 i długości 30 cm czarną? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

78. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 7 w poz. 1 igłę szpatułkową z mikroostrzem  o długości 6,5 mm, 152 

mikrony? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

79. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 10 nić chirurgiczna o czasie wchłaniania 182-238 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

80. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 10 w poz. 1,2,3 długość nici 70cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

81. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 10 w poz. 2 igłę okrągłą rozwarstwiającą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

82. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 11 nitkę o okresie wchłaniania 56-70 dni? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

83.  Czy zamawiający dopuści w zadaniu 11 w poz. 1 igłę okrągłą wzmocnioną? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

84. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 11 w poz. 3 igłę 31mm okrągłą wzmocnioną o długości szwu 75cm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

85. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 11 w poz. 3 igłę 31mm okrągłą rozwarstwiającą o długości szwu 75? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

86. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 12 szew o czasie wchłaniania 90-120dni? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

87. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 12 w poz. 1 igłę standardową, odwrotnie tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

88. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 12 w poz. 2 igłę standardową odwrotnie tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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89. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 12 w poz.3  szew z powłoką antybakteryjną, igłę odwrotnie tnąca 

kosmetyczną II generacji dwuwklęsłą Prime? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

90. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 14 w poz. 1 igłę o długości 31mm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

91. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 14 w poz. 5 igłę okrągłą wzmocnioną o długości igły 31mm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

92. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 14 w poz. 6 igłę okrągłą wzmocnioną? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

93.  Czy zamawiający dopuści w zadaniu 14 w poz. 7 i 9 długość szwu 180cm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

94. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 17 w poz. 2 igłę odwrotnie tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

95. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 17 w poz. 3 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczna II generacji  Prime 

dwuwklęsłą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

96. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 17 w poz. 6 igłę odwrotnie tnącą o długości 48mm oraz nitkę o długości 

100cm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

97. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 18 szew wytworzony z włókna poliamidowego otrzymywanego w wyniku 

polimeryzacji grupy sześciometylenowej i kwasu adypinowego? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

98. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 18 w poz. 1  igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną II generacji typu 

Prime nie wzmocnioną? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

99. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 18 w poz. 2 igłę standardową, odwrotnie tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

100. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 18 w poz. 3 igłę standardową odwrotnie tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie  wymaga.  
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101. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 19 w poz. 1 igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną II generacji typu 

Prime dwuwklęsłą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

102. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 19 w poz. 2 igłę o krzywiźnie ½ koła? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

103. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 19 w po. 2  igłę o długości 36 mm, nitkę o długości 75cm? Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

104. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 19 w poz. 3 igłę o krzywiźnie ½ koła i długości 48 mm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

105. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 nici wchłaniane w terminie 56-70dni? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

106. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz. 1 igłę o długości 36 mm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

107. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz. 2 igłę okrągłą rozwarstwiającą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

108. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz. 4 igłę odwrotnie tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

109. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz. 6 okrągłą rozwarstwiającą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

110. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz. 8 nitkę o grubości 2 i długości 120 cm, igłę o długości 75mm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

111. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz. 9 igłę odwrotnie tnącą?  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

112. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz. 10 nić o długości 90cm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

113. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz.  11 igłę okrągłą rozwarstwiającą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
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114. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz.  13 igłę o długości 45 mm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

115. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz. 14 igłę okrągłą rozwarstwiającą wzmocnioną? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

116. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz.14,20 igłę okrągłą wzmocnioną? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

117. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz. 16,17,19,23,24 igłę okrągłą rozwarstwiającą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

118. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz. 15 nitkę o długości 70 cm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

119. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz. 21 powlekany szew antybakteryjny oraz igłę okrągłą 

rozwarstwiającą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

120. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz. 22 igłę odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji typu Prime 

o długości 19mm oraz nitkę niebarwioną o długości 45 cm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

121. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 20 w poz 23 igłę o krzywiźnie ½ koła? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

122. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 21 nici wchłaniane w terminie 56-70dni? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

123. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 21 w poz. 6 i 7 szwy 2x70 cm z uwzględnieniem odpowiedniego 

przeliczania saszetek? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

124. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 22 w poz. 1 szwy 5x 70 cm z uwzględnieniem odpowiedniego 

przeliczenia ilości saszetek? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

125. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 22 w poz. 2 igłę o długości 36 mm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

126. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 24 w poz. 1 igłę oksydowana na czarno visi-black? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
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127. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 24 w poz. 2 i 3 nitkę o grubości 5/0? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

128. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 25 w poz. 2 igłę podwójna o długości nitki 90 cm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

129. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 25 w poz. 7 nitkę o długości 90cm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

130. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 26 w poz. 1 igłę o średnicy 203 mikrony? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

131. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 26 w poz. 1 igłę o średnicy 175 mikrony? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

132. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 27 drut stalowy pakowany w pojedyncze opakowanie? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

133. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 28 w poz. 1,3,5 igłę okrągło tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

134. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 28 w poz. 2,4 igłę okrągło tnącą zaopatrzona w pledgets z PTFE 6 x 3 x 

1,5 mm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

135. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 28 w poz. 6 igłę okrągło tnącą zaopatrzona w pledgets z PTFE 6 x 3 x 

1,5 mm, o długości szwu 8x75 cm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

136. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 28 w poz.7 igłę okrągło tnącą zaopatrzona w pledgets z PTFE 6 x 3 x 

1,5mm, o długości szwu 10 x 75cm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

137. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 28 w poz. 8,9,10,11 igłę okrągło tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

138. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 32 bezwęzłowy system zamykania ran z dwukierunkowymi zaczepami                   

i dwoma igłami? Czas wchłaniania 90-120 dni. O profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 62%                       

i po 14 dniach 27% i długość nici 30x30? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 
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139. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 35 w poz. 1,2 i 3 igłę o krzywiźnie 3/8 koła? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

140. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 35 w poz. 3 długość nici 45 cm, igłe odwrotnie tnącą kosmetyczną                     

II generacji dwuwklęsłą typu Prime? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

141. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 36 w poz. 1 nitkę o grubości 2/0? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

142. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 37 nici wchłaniane w terminie 56-70dni? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

143. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 37 w poz. 1 igłę o długości 45mm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

144. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 37 w poz. 4 igłę okrągłą wzmocnioną? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

145. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 37 w poz. 5 igłę okrągłą rozwarstwiającą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

146. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 37 w poz. 5 igłę okrągło tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

147. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 37 w poz. 6 igłę okrągłą rozwarstwiającą wzmocnioną? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

148. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 37 w poz. 7,8,9 igłę okrągłą rozwarstwiającą? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

149. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 38 nici wchłaniane w terminie 56-70dni? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

WYKONAWCA V: 

150. Czy w przypadku gdy Zamawiającemu znane są oferowane przez naszą firmę produkty – z poprzednich 

umów przetargowych – mógłby odstąpić od wymogu dostarczenia próbek ? LUB zmniejszyć ich ilość                     

do 3 szt.? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

151. Czy w Zadaniu  nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści szew 10/0 z 2 igłami o dł. 6,0mm typu szpatułka ? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
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152. Czy w Zadaniu  nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści szew 10/0 z 2 igłami o dł. 6,5mm typu szpatułka ? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

153. Czy w Zadaniu nr 1 poz. 3 Zamawiający dopuści szew 5/0 z jedną igłą o dł. 11,0mm, typu odwrotnie 

tnąca – 3 krawędzie tnące? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

154. Czy w Zadaniu nr 1 poz. 4 Zamawiający dopuści szew monofilament 5/0 z 2 igłami 280 mikronów ? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

155. Czy w Zadaniu nr 4 Zamawiający dopuści szew 5/0 biały nie-powlekany ? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

156. Czy w Zadaniu nr 6 Zamawiający dopuści szew 8/0 o dł. 30cm z 2 igłami o dł. 6,5mm typu szpatuła? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

157. Czy w Zadaniu nr 7 Zamawiający dopuści szew 11/0 z 2 igłami o dł. 5,5mm, i krzywiźnie 7/16koła ? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

158. Czy w Zadaniu nr 8 Zamawiający dopuści szew 10/0 o dł. 20cm, z 2 igłami typu spatula cide cut                         

z mikroostrzem 140  mikronów ? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

159. Czy w Zadaniu  nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści szew 7/0 z 2 igłami o dł. 6,5mm, typu szpatułka                     

z mikroostrzem o 4 krawędziach tnących, 200mikronów ? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

160. Czy w Zadaniu nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści szew 6/0 z 2 igłami typu szpatułka 280mikronów,                    

3/8 koła ? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

161. Czy w Zadaniu nr 2 poz. 3 Zamawiający dopuści szew 4/0 o dł. 50cm, z 2 igłami odwrotnie tnącymi                    

– 3 krawędzie tnące ? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

162. Czy w Zadaniu nr 2 poz. 4 Zamawiający dopuści szew 4/0 o dł. 50cm, z jedną igłą o dł. 13,0mm, 3/8 koła, 

odwrotnie tnącą bez mikroostrza ? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  
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WYKONAWCA VI: 

163. Zamawiający w zadaniu nr 40 wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina                

i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz. 

Uzasadnienie: na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy                  

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

i gotowy do użycia. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

164. Czy Zamawiający w § 11 ustęp 1 litera b zastąpi słowa „wartości zamówionej bądź reklamowanej partii 

wyrobów” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie lub towaru 

zareklamowanego”? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

WYKONAWCA VII: 

Dotyczy zadania nr 1 

165. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 4 dopuści igłę o krzywiźnie ¼ koła. Brak w naszej ofercie igły                              

o krzywiźnie 3/8 koła uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania. 

Jednocześnie przy tak małej igle równica w krzywiźnie 3/8 a 1/4 koła jest praktycznie nieodczuwalna. 

Dodatkowo, pozycja ta, to zaledwie 108 saszetek w pakiecie składającym  się z 3258 saszetek. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Dotyczy zadania nr 2 

166. Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 1 dopuści szew o długości  50cm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

167. Czy w zadaniu nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści, tylko w ramach próbki, nić na pojedynczej igle. Wszystkie 

parametry nici i igły będą zgodne z wymaganiami SIWZ, tym samy będzie możliwość dokonania oceny jakości 

zaoferowanej nitki. Kod, który chcielibyśmy zaoferować w tej pozycji będzie wytwarzany na specjalne 

zamówienie. W przypadku podpisania umowy dostarczane będą szwy zgodne z SIWZ, jedynie w przypadku 

próbki pojawi się odstępstwo od SIWZ (nić na pojedynczej igle, a nie jak wymagane w SIWZ na igle 

podwójnej). 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Dotyczy zadania nr 3 

168. Czy w zadaniu nr 3 poz. 1 Zamawiający dopuści, tylko w ramach próbki, nić na pojedynczej igle. Wszystkie 

parametry nici i igły będą zgodne z wymaganiami SIWZ, tym samy będzie możliwość dokonania oceny jakości 

zaoferowanego wyrobu. Kod, który chcielibyśmy zaoferować w tej pozycji będzie wytwarzany na specjalne 

zamówienie. W przypadku podpisania umowy dostarczane będą szwy zgodne z SIWZ, jedynie w przypadku 

próbki pojawi się odstępstwo od SIWZ (nić na pojedynczej igle, a nie jak wymagane w SIWZ na igle 

podwójnej). 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  
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Dotyczy zadania nr 10 

169. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 dopuści nici o terminie wchłaniania 90-120 lub nici o terminie wchłaniania 

180-210 dni przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

170. Czy Zamawiający w zdaniu nr 10 tam gdzie wymagany jest szew o długości 75cm dopuści szew o długości 

70cm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

171. Czy Zamawiający w zdaniu nr 10 poz. 2 dopuści igłę 22mm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Dotyczy zadania nr 11 

172. W zadaniu nr 11 poz. 2 Zamawiający oczekuje igły wzmocnionej. Czy w pozycji tej Zamawiający dopuści igłę 

okrągłą typu Ethalloy. Jest to igła wykonana z najmocniejszego stopu stali. Wzmocnienie osiągane jest więc 

poprzez użycie lepszego stopu stali, a nie poprzez jej pogrubienie. Igła charakteryzuję się lepszymi 

właściwościami przy jednoczesnym zachowaniu smukłości igły okrągłej. Igła nie jest tak masywna jak 

tradycyjne igły wzmocnione (pogrubione).  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

173. Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz.3 dopuści tylko w ramach próbki nić o długości 70cm? Standardowo 

oferujemy szew o długości 70cm ale mamy możliwość wyprodukowania na specjalne zamówienie nici                       

o długości 90cm. W przypadku podpisania umowy, zaoferowana nić będzie zgodna z SIWZ, jedynie                      

w przypadku próbki będzie różnica w długości szwu. Zamawiający będzie nadal w stanie zweryfikować 

parametry jakościowe zaoferowanej nici. W przypadku podpisania umowy dostarczane będą szwy zgodne                  

z SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o dopuszczenie dla tej pozycji szwu 90cm ale na igle 

36mm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza próbki o opisanych powyżej parametrach, nie dopuszcza również 

wnioskowanej igły o długości 36mm. 

 

Dotyczy zadania nr 12 

174. Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 dopuści nić wchłanialną w terminie 90-120dni (podtrzymywanie tkankowe 

50% po 8-13 dniach). Szwy pakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację na każdym etapie 

otwarcia. Saszetka z kodem matrycowy i karbowanymi listkami ułatwiającymi otwarcie produktu. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

175. Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 poz. 1 dopuści igłę odwrotnie tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

Dotyczy zadania nr 14 

176. Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 1 dopuści igłę 26mm?  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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177. Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 7 i 9 dopuści podwiązki przycięte na długość 3x50cm i 2x75cm. 

Zamawiający będzie miał możliwość wyboru długości przycięcia przy składania zamówienia.  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

178. Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 8 dopuści podwiązkę przyciętą na długość 5x50cm? W przypadku 

negatywnej odpowiedzi proszę o dopuszczenie tylko w ramach próbki podwiązki przyciętej w celu weryfikacji 

przez Zamawiającego parametrów jakościowych. W przypadku podpisania umowy dostarczane będą 

podwiązki o długości zgodnej z SIWZ (100-150cm). 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

Dotyczy zadania nr 15 

179. Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 poz. 1 dopuści igłę 25mm przy pozostałych parametrach zgodnych                  

z SIWZ? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Dotyczy zadania nr 16 

180. Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 poz. 1 dopuści tylko w ramach próbki nić o grubości USP 0. Wszystkie 

pozostałe parametry nici i igły będą zgodne z wymaganiami SIWZ, tym samy będzie możliwość dokonania 

oceny jakości zaoferowanej nitki. Kod, który chcielibyśmy zaoferować w tej pozycji będzie wytwarzany                   

na specjalne zamówienie. W przypadku podpisania umowy dostarczane będą szwy zgodne z SIWZ, jedynie               

w przypadku próbki pojawi się odstępstwo od SIWZ (nić o grubości USP0 zamiast USP1). 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

Dotyczy zadania nr 17 

181. Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 poz. 2 dopuści igłę odwrotnie tnącą. Podobnie jak w przypadku 

pozostałych pozycji z tego zadania igła ta jest igłą skórną i  traktowana jest jako alternatywa dla igły tnącej 

przyostrzanej. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

182. Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 poz. 3 dopuści igłę o pięciu krawędziach tnących. Dodatkowa krawędź 

tnąca (w SIWZ wymagana igła o trzech-czterech krawędziach tnących) wpływa na mniejszą traumatyzację 

tkanki a co za tym idzie lepszy efekt kosmetyczny.  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

183. Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 poz. 6 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną 75mm? W przypadku pozytywnej 

odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgodny na dostarczenie tylko w ramach próbki szwu o grubości USP2. 

Zamawiający będzie dzięki temu miał możliwość oceny parametrów jakościowych szwu. W przypadku 

podpisana umowy dostarczany będzie szew zgodny z SIWZ czyli USP 1. Jeśli Zamawiający negatywnie 

rozpatrzy naszą prośbę proszę o wyłączenie tej pozycji z pakietu nr 17. Brak w naszym asortymencie tej 

pozycji skutecznie uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania. 

Pozycja ta, to zaledwie 168 saszetek w zadaniu liczącym 63 528 saszetek.  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  
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Dotyczy zadania nr 18 

184. Czy Zamawiający w zadaniu nr 18 poz. 1-3 dopuści igłę kosmetyczną, odwrotnie tnącą o pięciu krawędziach 

tnących typu tanto.  W poz. 1-2 wykonawca zaoferowałby igłę o długości 15mm, dla poz. 3 igłę o długości 

18mm. Szew dla wszystkich pozycji miałby długość 50cm zamiast pierwotnie wymaganych 45cm. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Dotyczy zadania nr 19 

185. Czy Zamawiający w zadaniu nr 19 poz. 1 dopuści szew o długości 50cm oraz igłę 15mm o pięciu krawędziach 

tnących. Dodatkowa krawędź tnąca (w SIWZ wymagana igła o trzech-czterech krawędziach tnących) wpływa 

na mniejszą traumatyzację tkanki a co za tym idzie lepszy efekt kosmetyczny.  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

186. Czy Zamawiający w zadaniu nr 19 poz. 2 i 3 dopuści igłę 35 lub 45mm? W przypadku pozytywnej odpowiedzi 

zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie tylko w ramach próbki szwu o długości 75cm. 

Umożliwi to weryfikację jakości zaoferowanego asortymentu.  W przypadku podpisania umowy dostarczać 

będziemy szew zgodny z SIWZ (tj. o długości 90cm, oferowany na specjalne zamówienie). 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

Dotyczy zadania nr 20 

187. Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 poz. 6 dopuści igłę 26 lub 36mm. Brak w naszej ofercie igły 30-32 

uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania. W przypadku 

negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania.  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza igłę o długości 36mm (dopuszcza, nie wymaga). Zamawiający nie wyraża 

zgody na wyłączenie pozycji. 

 

188. Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 poz. 7 dopuści szew o długości 60cm? W przypadku negatywnej 

odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie tylko w ramach próbki szwu o długości 

60cm. Umożliwi to weryfikację jakości zaoferowanego asortymentu.  W przypadku podpisania umowy 

dostarczać będziemy szew zgodny z SIWZ (tj. o długości 90cm, wersja na dłuższej nitce wytwarzana byłaby 

na specjalne zamówienie). 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie próbki o parametrach 

wnioskowanych przez wykonawcę. 

 

189. Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 poz. 8 dopuści igłę o rozmiarze 75mm? W przypadku pozytywnej 

odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie tylko w ramach próbki szwu o długości 

70cm. Umożliwi to weryfikację jakości zaoferowanego asortymentu.  W przypadku podpisania umowy 

dostarczać będziemy szew zgodny z SIWZ (tj. o długości 150cm, wersja na dłuższej nitce wytwarzana byłaby 

na specjalne zamówienie). W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie tej pozycji do osobnego 

zadania w celu umożliwienie złożenia konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania.  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie próbki o parametrach 

wnioskowanych przez wykonawcę.  
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190. Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 poz. 10 dopuści szew o długości 90cm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

191. Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 poz. 15 i 18 dopuści igłę o długości 36mm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

192. Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 poz. 22 dopuści szew bezbarwny oraz igłę 25mm? w przypadku 

negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania.  

Odpowiedź: zamawiający: 

- nie dopuszcza szwu bezbarwnego, 

- dopuszcza igłę o długości 25mm. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji.  

 

193. Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 poz. 23 dopuści igłę o krzywiźnie ½ koła. W przypadku negatywnej 

odpowiedzi proszę o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakiety. Brak tej pozycji uniemożliwia nam złożenie 

konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania. Pozycja nr 23 to zaledwie 192 saszetki w zadaniu 

liczącym 93 576 saszetek. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Dotyczy zadania nr 21 

194. Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 poz. 6 i 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie wyłącznie w formie próbek 

podwiązek pakowanych 5x70cm? Zamawiający w dalszym ciągu będzie miał możliwość zweryfikowania 

jakości szwu. W przypadku podpisania umowy dostarczać będziemy szew zgodny z SIWZ tj. pakowany 

12x70cm 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na złożenie próbek o parametrach wnioskowanych przez wykonawcę.  

 

195. Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 poz. 13 dopuści podwiązkę o długości 250cm? W przypadku negatywnej 

odpowiedzi proszę o zgodę na zaoferowanie szwy 250cm wyłącznie w ramach próbki aby Zamawiający mógł 

dokonać oceny jakościowej. W przypadku podpisania umowy dostarczać będziemy szew o długości 150cm. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie próbek o parametrach 

wnioskowanych przez wykonawcę.  

 

196. Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 poz. 14 dopuści szwy przycięte 3x45cm i 2x70cm? Zamawiający będzie 

miał możliwość wyboru sposobu przycięcia przy składania zamówienia. W przypadku negatywnej odpowiedzi 

proszę o dopuszczenie wyłącznie w ramach próbki podwiązkę przyciętych jedynie w celu weryfikacji ich 

parametrów jakościowych. W przypadku podpisania umowy dostarczany będzie szew zgodny z SIWZ. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

Dotyczy zadania nr 22 

197. Czy Zamawiający w zadaniu nr 22 poz. 2 dopuści igłę 36mm przy pozostałych parametrach zgodnych                   

z SIWZ? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
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Dotyczy zadania nr 24 

198. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie z zadania nr 24 poz. 2 i 3. Brak w naszej ofercie tych dwóch 

pozycji uniemożliwia nam złożenie oferty na pozostałe pozycje z tego zadania. Obecnie dostarczamy                     

do Zamawiającego szwy polipropylenowe i chcielibyśmy mieć możliwość złożenia konkurencyjnej oferty                   

na ten rodzaj nici. Przy obecnych zapisach nie będziemy mieli takiej możliwości.  

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie.  

 

Dotyczy zadania nr 25 

199.  Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 poz. 1 dopuści igłę okrągłą do zwapniałych naczyń z dodatkowym 

wzmocnieniem? Przy tak dużej igle, wzmocnienie znacznie zmniejsza ryzyko wygięcia igły. W przypadku 

negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie tej pozycji (zaledwie 912 saszetek) z zadania nr 25, gdyż 

skutecznie uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe 30 000 wymaganych w tym 

pakiecie saszetek. Obecnie dostarczamy do Zamawiającego szwy polipropylenowe w ramach obowiązującej 

umowy.  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Dotyczy zadania nr 26 

200. Czy Zamawiający w zadaniu nr 26 dopuści igłę 9mm o średnicy 200 mikronów. Dodatkowo wykonawca 

zaoferuje również szew z polifluorku winylidenu? Nie powoduje to podniesienia kosztów zakupu ani nie 

utrudnia złożenia oferty innym wykonawcą. Jest to dopuszczenie, jako alternatywna do polipropylenu, szwu o 

lepszych właściwościach hemostatycznych oraz charakteryzującego się lepszą biokompatybilnością. 

Zamawiający każdorazowo będzie mógł określić rodzaj zamawianego szwu. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza igłę o parametrach wnioskowanych przez wykonawcę (9mm, średnica 200 

mikronów) – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wymaga złożenia oferty na jeden 

rodzaj szwu – zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (SIWZ pkt IV.3). 

 

Dotyczy zadania nr 27 

201. Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 dopuści igłę odwrotnie tnącą połączone z drutem  na sztywno technologią 

łączenia laserowego, dzięki czemu unika się tzw. kołnierza powstałego przy łączeniu igły z drutem metodą 

zacisku mechanicznego. Rozwiązanie to zmniejsza traumatyzację mostka przy przechodzeniu igłą. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

202. Zamawiający w zadaniu nr 27 umieścił zapis: „pakowane pojedynczo lub podwójnie”. Czy w przypadku 

zaoferowania nici pakowanych podwójnie Wykonawca może zaoferować połowę wymaganej ilości saszetek, 

czyli 3960 saszetek, tak aby łączna ilość zaoferowanych nici wynosiła 7920 szt. (3960 saszetek pakowanych 

podwójnie tj. po dwie nici w saszetce). 

Odpowiedź: zamawiający w przypadku zaoferowania nici pakowanych pojedynczo oczekuje ilości saszetek 

określonej w SIWZ, zaś w przypadku zaoferowania nici pakowanych podwójnie – połowy określonej w SIWZ ilości.  

 

203. Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 dopuści szwy pakowane 4x75cm? Do zamknięcia mostka najczęściej 

stosuje się cztery  szwy. Taki sposób pakowania wpłynie więc na ergonomie użycia ale także obniży cenę 
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zakupu szwów. Aby ilość szwów była zgodna z ilością wymaganą w SIWZ wykonawca zaoferuje 1980 

saszetek (pakowanych 4x75cm) 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pod warunkiem przeliczenia ilości oferowanych saszetek.  

 

204. Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 dopuści igłę okrągłą stożkową 48mm z stałym połączeniem igły z drutem 

metodą laserową, która eliminuje kołnierz powstał przy użyciu zacisku mechanicznego? W przypadku 

dopuszczenia tego rozwiązania zwracamy się z prośbą o zgodę na dostarczenie wyłącznie w ramach 

próbki drutu o długości 45cm. Pozwoli to dokonać ocenę jakości zaoferowany szew a w razie podpisana 

umowy wykonawca zobowiązuje się dostarczyć szew o długości 75cm (dłuższy szew, zgodny z SIWZ 

wytwarzany byłby na specjalne zamówienie). 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

Dotyczy zadania nr 28 

205. Czy Zamawiający w zadaniu nr 28 poz. 3 dopuści wyłącznie w ramach próbki szew na igle okrągłej 

przyostrzonej lub na igle okrągłe ale ze szwem z łatką. Łatkę można w łatwy sposób usunąć, dzięki czemu 

Zamawiający uzyska do przetestowania szew w pełni zgodny z SIWZ.  Szew oferowany jest na specjalne 

zamówienie i nie jesteśmy w stanie dostarczyć próbki w wyznaczonym terminie. W razie podpisania umowy 

wykonawca będzie dostarczał produkt zgodny z SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się               

z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenie próbki dla poz. nr 3 aby móc złożyć ofertę na zadanie nr 28. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

206. Czy Zamawiający w zadaniu nr 28 poz. 6 i 7 wyrazi zgodę na dostarczenie wyłącznie w ramach próbki 

szwów o długości 75cm. Umożliwi to Zamawiającemu dokonanie oceny parametrów jakościowych szwu.               

W przypadku podpisania umowy wykonawca dostarczać będzie szew zgodny z SIWZ czyli o długości 90cm 

(dłuższy szew, zgodny z SIWZ wytwarzany byłby na specjalne zamówienie). 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

207. Czy Zamawiający w zadaniu nr 28 poz. 8 i 10 wyrazi zgodę na dostarczenie wyłącznie w ramach próbki 

szwu barwionego (zamiast szwu białego). Parametry igły i nici są identyczne więc możliwa będzie ocena 

jakości. W przypadku podpisana umowy dostarczany będzie szew zgodny z SIWZ czyli biały. W przypadku 

negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu składania próbek dla poz. 8 i 10. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

WYKONAWCA VIII: 

208. Dot. Zadania nr 1 , poz. 1: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 6 mm, 150 µm, pozostałe parametry bez 

zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

209. Dot. Zadania nr 1 , poz. 3: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z 3 

krawędziami tnącymi, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
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210. Dot. Zadania nr 1 , poz. 4: Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy pleciony, parametry bez zmian lub 

wydzieli pozycje 4 do osobnego zadania? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

211. Dot. Zadania nr 2 , poz. 1, 3: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z 3 

krawędziami tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

212. Dot. Zadania nr 2 , poz. 2: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 340 µm, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

213. Dot. Zadania nr 2, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

214. Dot. Zadania nr 4, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 340 µm, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

215. Dot. Zadania nr 5, poz. 1, 2: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 220 µm, pozostałe parametry bez 

zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

216. Dot. Zadania nr 5 , poz. 5: Czy Zamawiający wydzieli pozycję 5 do osobnego pakietu?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.  

 

217. Dot. Zadania nr 5 , poz. 6: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z 3 

krawędziami tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

218. Dot. Zadania nr 6 , poz. 1: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 6,4 mm oraz długość nici 30 cm, 

pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

219. Dot. Zadania nr 8: Czy Zamawiający dopuści nici bez określenia ,, kontrolowane rozciąganie zapobiegające 

zerwaniu szwu oraz wyjątkowo plastyczne odkształcanie węzła”, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

220. Dot. Zadania nr 10: Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne w terminie 180-210 dni, pozostałe parametry 

bez zmian?  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  
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221. Dot. Zadania nr 17, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą konwencjonalnie tnącą lub odwrotnie 

tnącą, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: zamawiający: 

- nie dopuszcza igły konwencjonalnie tnącej, 

 - dopuszcza igłę odwrotnie tnącą (dopuszcza, nie wymaga).  

 

222. Dot. Zadania nr 17, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną                         

z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

223. Dot. Zadania nr 18, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną konwencjonalnie tnącą bez 

określenia ,,wzmocniona”, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.   

 

224. Dot. Zadania nr 20, poz. 21: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez 

zmian?  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

225. Dot. Zadania nr 25: Czy Zamawiający oczekuje szwów z igłami okrągłymi czy okrągłymi przyostrzonymi?  

Odpowiedź: w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określił igły jako „okrągłe do zwapniałych naczyń”.   

Zamawiający dopuszcza igły okrągłe przyostrzone do zwapniałych naczyń.  

 

226. Dot. Zadania nr 33, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści podwiązki 6x75 cm z odpowiednim przeliczeniem 

saszetek?  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

227. Dot. Zadania nr 34, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

 

………………………………………… 
       DYREKTOR SPSK-2 


