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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. 07.08.2014 r. 

Znak sprawy ZP/220/84/14 

 

w sprawie: dostawy szwów chirurgicznych i pasków do zamykania ran. 

 
 

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: 

 

Pytanie 1: Zadanie nr 29 Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do łączenia 

brzegów skóry w rozmiarze 6 x 101mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2: ZADANIE 17 :Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 17 w pozycji nr 2 igłę ½ koła?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3: ZADANIE 23 : Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 23 w pozycji nr 2 szew 6x45cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 4: Zadanie 23: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 23 w pozycji nr 3 szew o dł. 100 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 5: 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 modyfikację zapisu. 

 

Pytanie 6: Paragraf 3: Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 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. 
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Pytanie 7: Zadanie Nr 1, poz. 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 6 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 8: Zadanie Nr 1, poz. 3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o przekroju 350 mikronów                

z nitką o długości 45 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 9: Zadanie Nr 3 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, jałowe, niewchłanialne, monofilamentowe polipropylenowe? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szwów zgodnych z opisem zawartym w SIWZ. 

 

Pytanie 10: Zadanie Nr 5 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, jałowe, wchłanialne w terminie 180 – 210 dni, syntetyczne, 

monofilamentowe? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 11: Zadanie Nr 6 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, jałowe, syntetyczne, plecione, wykonane z kopolimeru glikolidu                      

i l-laktydu (90/10), powlekane kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) wchłanialne w terminie 60/70 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 12: Zadanie Nr 7 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, jałowe, wchłanialne w terminie 42 dni, plecione, niebarwione,               

o sile podtrzymywania tkankowego 50% po 8 -11 dniach? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 13: Zadanie Nr 13, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści igłę kosmetyczną konwencjonalnie tnącą bez określenia „wzmocniona”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 14: Zadanie Nr 16, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści nitkę 5 x 75 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 15: Zadanie Nr 16, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści nitkę 1 x 75 cm, z odpowiednim przeliczeniem kolumny „ilość saszetek na okres 6 mcy”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

 

 



3 
 

Pytanie 16: Zadanie Nr 17, 18, 19 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, jałowe, syntetyczne, niewchłanialne, monofilament polipropylenowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 17: Zadanie Nr 18, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2 x 25 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 18: Zadanie Nr 25, 26, 27, 28 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, jałowe, syntetyczne, wchłanialne w terminie 60 – 70 dni, plecione, 

wykonane z glikolidu i laktydu, barwione, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia,   

o podtrzymywaniu 75% po 14 dniach? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 12 poz.2 i 3  również na igłę odwrotnie tnącą, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 12 poz.6 również na igłę o długości 40mm z nicią 

100cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 21: Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 12 pozycję 6? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie. 

 

Pytanie 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 12 poz.7 również igłę o  długości 60mm z nicią 75cm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 13 poz.1, 2 i 3  również na igłę odwrotnie tnącą, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 13 poz.1 również na długość nici 75cm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 13 poz.2 również na igłę najnowszej generacji typu 

Xflex lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – parametry zgodne z opisem zawartym w SIWZ. 

 

 



4 
 

Pytanie 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 13 poz.2 również na igłę o długości 19mm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 14 poz.2 i 3 również na długość nici 75cm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 28: Dot. zadanie nr 3,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 igłę opisaną w pytaniu, pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 29: Dot. zadanie nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nici 

chirurgiczne wchłaniane w terminie 180-210 dni, uznający tym samym dolną granicę wchłaniania proponowanych 

nici tj. 180 dni jako spełnienie treści zapisów SIWZ, przy pozostałych parametrach opisu przedmiotu zamówienia 

bez zmian(zapis SIWZ – wchłaniane w terminie 120 – 180 dni)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 30: Dot. zadanie nr 5,poz.1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w tych pozycjach na zaoferowanie nici 

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

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 31: Dot. zadanie nr 5,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, pozostałe parametry bez zmian.  

 

Pytanie 32: Dot. zadanie nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w tym zadaniu na szwy 

chirurgiczne, które oprócz spełnienia wszystkich wymienionych parametrów ogólnego opisu przedmiotu 

zamówienia, zawierają  dodatkowo w swoim powleczeniu stearynian wapnia?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 33: Dot. zadanie nr 11,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w tej pozycji na zaoferowanie nici 

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

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 34: Dot. zadanie nr 12,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, jako rozwiązanie 

analogiczne jak w poz.1,4,5 i 7 tego zadania(zapis SIWZ – tnąca przyostrzana).  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 35: Dot. zadanie nr 12,poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do wydzielenia z zadania nr 12 

poz. nr 6 do odrębnego zadania, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo                       

na pozostałe pozycje w tym zadaniu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.  

 

Pytanie 36: Dot. zadanie nr 12,poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty                  

na nić chirurgiczną o długości 100 cm z igłą okrągłą 48mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 37: Dot. zadanie nr 12,poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty                

na nić chirurgiczną o długości 100 cm z igłą 60mm, odwrotnie tnącą 3/8 koła? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 38: Dot. zadanie nr 15,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na 

nić chirurgiczną o grubości 0 USP lub 2 USP, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu 

zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 39: Dot. zadanie nr 15,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty                

na nić chirurgiczną pakowaną w saszetkach a 5x75cm, przy jednoczesnym przeliczeniu wymaganej liczby saszetek 

do ilości 720 sztuk przy takim sposobie pakowania(zapis SIWZ – 10x75cm, wymagana liczba saszetek 360 sztuk)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 40: Dot. zadanie nr 16,poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty                    

na nić chirurgiczną pakowaną w saszetkach a 2x75cm, przy jednoczesnym przeliczeniu wymaganej liczby saszetek 

do ilości 60 sztuk przy takim sposobie pakowania(zapis SIWZ – 1x75cm, wymagana liczba saszetek 120 sztuk)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 41: Dot. zadanie nr 16,poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty                   

na nić chirurgiczną z igłą ostrą(odwrotnie tnącą)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 42: Dot. zadanie nr 17: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tym zadaniu 

możliwości złożenia oferty na nici chirurgiczne wykonane z monofilamanetu polipropylenowego bez dodatku 

polietylenu, z igłami do naczyń zmienionych miażdżycowo, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? Proponowane nici chirurgiczne polipropylenowe bez dodatku polietylenu                

są równoważne w zakresie ich zastosowania w praktyce vs nici polipropylenowe z dodatkiem polietylenu,                     

co potwierdza w praktyce szerokie zastosowanie tych szwów w chirurgii naczyniowej w innych ośrodkach 

medycznych. Wyrażenie zgody ze strony Zamawiającego na proponowane szwy chirurgiczne polipropylenowe                   

bez dodatku polietylenu zwiększy jednocześnie konkurencyjność cenową i jakościową w tym zadaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 43: Dot. zadanie nr 17,poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do wydzielenia z zadania nr 17 

poz. nr 2 do odrębnego zadania, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo                 

na pozostałe pozycje w tym zadaniu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 44: Dot. zadanie nr 17,poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty                

na nić chirurgiczną o grubości 5/0 USP z igłą 18mm(zapis SIWZ – grubość nici 6/0,igła 17mm), przy zachowaniu 

pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 45: Dot. zadanie nr 17,poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w tej pozycji                

na nić chirurgiczną o krzywiźnie ½ koła(zapis SIWZ – 3/8 koła), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 46: Dot. zadanie nr 17: 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. 

 

Pytanie 47: Dot. zadanie nr 17: Czy Zamawiający w zakresie zastosowanego opisu przedmiotu zamówienia                  

w tym zadaniu względem parametrów igieł, tj. „ okrągła 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 igły okrągłe bez wyżej wymienionych cech ułatwiających penetrację igły przez 

naczynie zmienione miażdżycowo? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szwów chirurgicznych zgodnych z opisem zawartym w SIWZ. 

 

Pytanie 48: Dot. zadanie nr 18: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tym zadaniu 

możliwości złożenia oferty na nici chirurgiczne wykonane z monofilamanetu polipropylenowego bez dodatku 

polietylenu, z igłami do naczyń zmienionych miażdżycowo, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? Proponowane nici chirurgiczne polipropylenowe bez dodatku polietylenu                

są równoważne w zakresie ich zastosowania w praktyce vs nici polipropylenowe z dodatkiem polietylenu,                      

co potwierdza w praktyce szerokie zastosowanie tych szwów w chirurgii naczyniowej w innych ośrodkach 

medycznych. Wyrażenie zgody ze strony Zamawiającego na proponowane szwy chirurgiczne polipropylenowe               

bez dodatku polietylenu zwiększy jednocześnie konkurencyjność cenową i jakościową w tym zadaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 49: Dot. zadanie nr 18,poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do wydzielenia z zadania nr 18 

poz. nr 2 do odrębnego zadania, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo                  

na pozostałe pozycje w tym zadaniu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 50: Dot. zadanie 18,poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na nić 

chirurgiczną o grubości 2/0 USP (zapis SIWZ – grubość nici 0), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 51: Dot. zadanie nr 18: Czy Zamawiający w zakresie zastosowanego opisu przedmiotu zamówienia                

w tym zadaniu względem parametrów igieł, tj. „ okrągła 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 igły okrągłe bez wyżej wymienionych cech ułatwiających penetrację igły przez 

naczynie zmienione miażdżycowo?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szwów chirurgicznych zgodnych z opisem zawartym w SIWZ. 

 

Pytanie 52: Dot. zadanie nr 19: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tym zadaniu 

możliwości złożenia oferty na nici chirurgiczne wykonane z monofilamanetu polipropylenowego bez dodatku 

polietylenu, z igłami do naczyń zmienionych miażdżycowo, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? Proponowane nici chirurgiczne polipropylenowe bez dodatku polietylenu                 

są równoważne w zakresie ich zastosowania w praktyce vs nici polipropylenowe z dodatkiem polietylenu,                    

co potwierdza w praktyce szerokie zastosowanie tych szwów w chirurgii naczyniowej w innych ośrodkach 

medycznych. Wyrażenie zgody ze strony Zamawiającego na proponowane szwy chirurgiczne polipropylenowe               

bez dodatku polietylenu zwiększy jednocześnie konkurencyjność cenową i jakościową w tym zadaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 53: Dot. zadanie nr 19,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty                

na nić chirurgiczną z igłą 10mm(zapis SIWZ – igła 9mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 54: Dot. zadanie nr 19,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty                 

na nić chirurgiczną z igłą 8mm(zapis SIWZ – igła 9mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu 

przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 55: Dot. zadanie nr 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w tym zadaniu na szwy 

chirurgiczne spełniające wszystkie wymienione parametry opisu przedmiotu zamówienia, wykonane ze stali  

nierdzewnej, bez określenia parametrów stali jako 316L przyjmując, iż określenie „stal316L” jest wskazaniem                

na konkretnego producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 56: Dot. zadanie nr 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na nici 

chirurgiczne równoważne jakościowo pod względem ich parametrów techniczno-użytkowych w stosunku                    

do opisanych w treści SIWZ, tj. nici chirurgiczne poliestrowe, złożone z przędzy poliestrowej wykonanej                         

z tereftalanu etylenu, w których przędza jest oplatana i powlekana silikonem(rdzeń nici otoczony jest kilkoma 

spoistymi splotami, natomiast zewnętrzną powierzchnię pokrywa silikonowa powłoka)? Nasze nici były stosowane 

w Państwa placówce i zyskały bardzo dobre opinie pod względem parametrów jakościowych w zakresie zarówno 

samej nici, jak i igieł. Obecny ogólny opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 21 zawiera zapis „powlekane 

każde włókno osobno”, co w znacznym stopniu ogranicza konkurencyjność i możliwość złożenia oferty przez naszą 

firmę w tym zadaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szwów chirurgicznych zgodnych z opisem zawartym w SIWZ. 

 

Pytanie 57: Dot. zadanie nr 23,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty                

na nić chirurgiczną pakowaną w saszetkach a 6x45cm, przy jednoczesnym przeliczeniu wymaganej liczby saszetek 

do ilości 360 sztuk przy takim sposobie pakowania(zapis SIWZ – 12x45cm, wymagana liczba saszetek 180 sztuk)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie 58: Dot. zadanie nr 23,poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty               

na nić chirurgiczną pakowaną w saszetkach a 10x75cm, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej liczby 

saszetek bez zmian(zapis SIWZ – 7x75cm, wymagana liczba saszetek 180 sztuk)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 59: Dot. zadanie nr 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na nici 

chirurgiczne równoważne jakościowo pod względem ich parametrów techniczno-użytkowych w stosunku                   

do opisanych w treści SIWZ, tj. nici chirurgiczne powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i l-laktydu(w proporcji 

35/65) oraz stearynianem wapnia, z siłą podtrzymywania 75% po 14 dniach(zapis SIWZ - powlekane mieszanką 

kopolimeru kaprolaktonu – glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, podtrzymywanie min. 80% po  14 dniach),                 

przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 60: Dot. zadanie nr 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na nici 

chirurgiczne równoważne jakościowo pod względem ich parametrów techniczno-użytkowych w stosunku                    

do opisanych w treści SIWZ, tj. nici chirurgiczne powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i l-laktydu(w proporcji 

35/65) oraz stearynianem wapnia, z siłą podtrzymywania 75% po 14 dniach(zapis SIWZ - powlekane mieszanką 

kopolimeru kaprolaktonu – glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, podtrzymywanie min. 80% po  14 dniach),                

przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 61: Dot. zadanie nr 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na nici 

chirurgiczne równoważne jakościowo pod względem ich parametrów techniczno-użytkowych w stosunku                   

do opisanych w treści SIWZ, tj. nici chirurgiczne powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i l-laktydu(w proporcji 

35/65) oraz stearynianem wapnia, z siłą podtrzymywania 75% po 14 dniach(zapis SIWZ - powlekane mieszanką 

kopolimeru kaprolaktonu – glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, podtrzymywanie min. 80% po  14 dniach),                

przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 62: Dot. zadanie nr 27,poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty                 

na nić chirurgiczną z igłą okrągłą, przy zachowaniu parametrów długości i grubości nici oraz długości i krzywizny 

igły bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 63: Dot. zadanie nr 27,poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty              

na nić chirurgiczną o długości 90cm z igłą okrągłą, przy zachowaniu parametrów grubości nici oraz długości                   

i krzywizny igły bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

                 

Pytanie 64: Dot. zadanie nr 27,poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty              

na nić chirurgiczną o grubości 2 USP z igłą okrągłą, przy zachowaniu parametrów długości nici oraz długości                   

i krzywizny igły bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 65: Dot. zadanie nr 27,poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty                 

na nić chirurgiczną z igłą okrągłą, przy zachowaniu parametrów długości i grubości nici oraz długości i krzywizny 

igły bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 66: Dot. zadanie nr 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na nici 

chirurgiczne równoważne jakościowo pod względem ich parametrów techniczno-użytkowych w stosunku                   

do opisanych w treści SIWZ, tj. nici chirurgiczne powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i l-laktydu(w proporcji 

35/65) oraz stearynianem wapnia, z siłą podtrzymywania 75% po 14 dniach(zapis SIWZ - powlekane mieszanką 

kopolimeru kaprolaktonu – glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, podtrzymywanie min. 80% po  14 dniach),                 

przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 67: Dot. zadanie nr 28,poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty               

na nić chirurgiczną pakowaną w saszetkach a 10x60cm, przy jednoczesnym przeliczeniu wymaganej liczby 

saszetek do ilości 116 sztuk przy takim sposobie pakowania(zapis SIWZ – 12x60-75cm lub 13x60-75cm, 

wymagana liczba saszetek 96 sztuk)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
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Pytanie 68: Dot. zadanie nr 28,poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty                

na nić chirurgiczną pakowaną w saszetkach a 10x60cm, przy jednoczesnym przeliczeniu wymaganej liczby 

saszetek do ilości 116 sztuk przy takim sposobie pakowania(zapis SIWZ – 12x60-75cm lub 13x60-75cm, 

wymagana liczba saszetek 96 sztuk)?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 69: Dot. zadań nr 6,7,9,10,11,12,14,23,25,26,27,28: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający                

w ramach wyżej wymienionych zadań, w celu zachowania uczciwej konkurencji jakościowej wymaga zaoferowania 

nici chirurgicznych pakowanych w podwójnie sterylnych saszetkach, umożliwiających zachowanie sterylności nici 

chirurgicznej w przypadku otworzenia saszetki z opakowania zewnętrznego i rezygnacji z użycia szwu                         

do zabiegu(bez otwierania opakowania wewnętrznego z nicią chirurgiczną w środku i bezpośrednim dostępem              

do igły z nicią),co umożliwia jej ponowne użycie jako materiału zachowującego sterylność i nie skutkuje 

koniecznością jego utylizacji, czy też nie wymaga takiego sposobu pakowania i dopuszcza alternatywne 

rozwiązanie, tj. saszetka w pojedynczym opakowaniu, które po otworzeniu skutkuje koniecznością utylizacji 

materiału szewnego z racji utraty sterylności, w przypadku rezygnacji z użycia szwu do zabiegu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Pytanie 70: Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 2 dopuści igłę 8mm odwrotnie tnącą kosmetyczną                   

o pięciu krawędziach tnących (typu Tanto) i szew o długości  50cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę 

o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wyłączenie.  

 

Pytanie 71: Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz.  3 dopuści igłę ¼ koła o długości 8mm oraz szew 45cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 72: Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 4 dopuści igłę odwrotnie tnącą o pięciu krawędziach tnących 

(typu Tanto) 450 mikronów oraz szew o długości 100cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę                         

o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wyłączenie. 

 

Pytanie 73: Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 5 dopuści igłę ¼ koła? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 74: Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści również nici o długości 70cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 75: Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 poz. 2 dopuści igłę 22mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 76: Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 dopuści szew pleciony, jednoskładnikowy,  wchłanialny, wykonany 

z kwasu poliglikolowego,  powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem 
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poliglikolowym/polilaktyd o czasie wchłaniania 60-90dni. Czas podtrzymywania tkankowego 60-70% początkowej 

zdolności podtrzymywania po 14 dniach i 25-45% początkowej zdolności podtrzymywania po 21 dniach.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 77: Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 3 dopuści szew o długości 70cm? w przypadku negatywnej 

odpowiedzi proszę o dopuszczenie szwu o długości 90cm ale na igle 27mm okrągłej wzmocnionej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szew o długości 90 cm na igle 27mm okrągłej wzmocnionej. 

 

Pytanie 78: Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 1 i 3 dopuści igłę 26mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 79: Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 7 i 9 dopuści szew o długości 3x50cm lub 2x75cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 80: Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 8 dopuści szew o długości 5x50cm lub 2x75cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 81: Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 1 dopuści igłę 25mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 82: Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 dopuści szew o długości 70cm, pleciony, jednoskładnikowy,  

wchłanialny, wykonany z kwasu poliglikolowego,  powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem                         

lub kwasem poliglikolowym/polilaktyd o czasie wchłaniania 60-90dni. Czas podtrzymywania tkankowego 60-70% 

początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach i 25-45% początkowej zdolności podtrzymywania                            

po 21 dniach. Igła okrągła wzmocniona. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 83: Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 poz. 2 dopuści igłę odwrotnie tnącą 25mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 84: Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 poz. 6 dopuści igłę 75mm i szew o grubości USP0?  W przypadku 

negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wyłączenie. 

 

Pytanie 85: Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 poz. 7 dopuści igłę 60mm i szew 100cm lub igłę 45mm i szew 

75cm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę 60mm i szew 100cm. Nie dopuszcza igły 45mm i szwu 75cm. 

 

Pytanie 86: Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 1-3 dopuści nić o długości 50cm oraz igły odwrotnie tnące 

kosmetyczne o pięciu krawędziach tnących (typu Tanto) długości 15mm (poz. 1 i 2) i 18mm dla poz. nr 3? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 87: Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 1 dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną 15mm o pięciu 

krawędziach tnących (typu Tanto) i szew o długości  50cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 88: Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 2 dopuści szew o długości 75cm i igłę 35mm lub 45mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 89: Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 3 dopuści szew o długości 75cm i igłę 35mm lub 45mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 90: Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 poz. 2 dopuści igłę 36mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 91: Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 poz. 3 dopuści szew o długości 50cm lub 150cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 92: Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 poz. 4 dopuści igłę okrągłą przyostrzoną 45mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 93: Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 poz. 5 dopuści igłę okrągłą przyostrzoną 45mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 94: Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 poz. 6 dopuści szew pakowany pojedynczo (1x75cm). Wykonawca 

zaoferuje 4 razy więcej saszetek (480szt) tak aby ilość zaoferowanych nici była zgodna z oczekiwaniami 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 95: Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 dopuści szwy wykonane z polipropylenu a dodatkowo                         

dla poz. 1,3-5, 7-9 wykonawca zaoferuje również szwy z polifluorku winylidenu? Zamawiający każdorazowo będzie 

mógł określić rodzaj zamawianego szwu. Dopuszczenie drugiego rodzaju szwu jako alternatywa nie powoduje 

podniesienia kosztów zakupu ani nie utrudnia złożenia oferty innym wykonawcą. Jest to dopuszczenie (jako 

alternatywnego) dodatkowego szwu, co daje lepszą możliwość dostosowania szwu do sytuacji w polu 

operacyjnym. Wykonawca zaoferuje również dla każdej pozycji szew polipropylenowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

  

Pytanie 96: Zamawiający w zadaniu nr 17 używa określenia igła okrągła do zwapniałych naczyń.                        

Nie każda igła okrągła jest wystarczająco mocna i ostra aby być używana na zwapniałych naczyniach. 

Zamawiający nie wymaga dla tego zadania próbek więc nie będzie miał możliwości zweryfikowania ostrości                   

i wytrzymałości zaoferowanych przez wykonawców igieł. Czy w związku z powyższym Zamawiający oczekuje              

aby w przypadku igieł okrągłych do zwapniałych naczyń wykonawcy oferowali igły ze stali typu Ethalloy 

(najmocniejszy stop stali). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie 97: Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 poz. 2 dopuści igłę 12mm przy pozostałych parametrach zgodnych 

z SIWZ lub igłę 2x17mm na szwie USP 5/0. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się                           

z prośbą wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu. Brak w naszej ofercie wymaganej igły uniemożliwia nam 

złożenie konkurencyjne oferty na pozostałe pozycje z tego zadania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 98: Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 poz. 2 dopuści igłę ½ koła? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 99: Czy Zamawiający w zadaniu nr 18 dopuści szwy wykonane z polipropylenu bez domieszki polietylenu 

ale dodatkowo dla poz. 3-7 i 9-11 wykonawca zaoferuje również szwy z polifluorku winylidenu? Zamawiający 

każdorazowo będzie mógł określić rodzaj zamawianego szwu. Dopuszczenie drugiego rodzaju szwu jako 

alternatywa nie powoduje podniesienia kosztów zakupu ani nie utrudnia złożenia oferty innym wykonawcą.                 

Jest to dopuszczenie (jako alternatywnego) dodatkowego szwu, co daje lepszą możliwość dostosowania szwu    

do sytuacji w polu operacyjnym. Wykonawca zaoferuje również dla każdej pozycji szew polipropylenowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 100: Zamawiający w zadaniu nr 18 używa określenia igła okrągła do zwapniałych naczyń. Nie każda igła 

okrągła jest wystarczająco mocna i ostra aby być używana na zwapniałych naczyniach. Zamawiający nie wymaga 

dla tego zadania próbek więc nie będzie miał możliwości zweryfikowania ostrości i wytrzymałości zaoferowanych 

przez wykonawców igieł. Czy w związku z powyższym Zamawiający oczekuje aby w przypadku igieł okrągłych               

do zwapniałych naczyń wykonawcy oferowali igły ze stali typu Ethalloy (najmocniejszy stop stali). 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 101: Czy Zamawiający w zadaniu nr 18 poz. 1 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną 36mm lub 48mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 102: W przypadku najcieńszych nici (USP: 8/0-6/0) pojawia się problem pamięci szwu 

monofilamentowego. Czy w celu zminimalizowania efektu pamięci nici Zamawiający oczekuje aby w zadaniu nr 18 

dla tych średnic Wykonawcy zaoferowali również nici pakowane na prosto, opakowanie typu long pack. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

Pytanie 103: Czy Zamawiający w zadaniu nr 18 poz. 1 dopuści igłę 36mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 104: Czy Zamawiający w zadaniu nr 19 dopuści szew wykonany z polipropylenu bez domieszki 

polietylenu ale dodatkowo wykonawca zaoferuje również szew z polifluorku winylidenu? Zamawiający każdorazowo 

będzie mógł określić rodzaj zamawianego szwu. Dopuszczenie drugiego rodzaju szwu jako alternatywa                     

nie powoduje podniesienia kosztów zakupu ani nie utrudnia złożenia oferty innym wykonawcą.                                 
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Jest to dopuszczenie (jako alternatywnego) dodatkowego szwu, co daje lepszą możliwość dostosowania szwu                    

do sytuacji w polu operacyjnym. Wykonawca zaoferuje również dla każdej pozycji szew polipropylenowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 105: Zamawiający w zadaniu nr 19 używa określenia igła okrągła do zwapniałych naczyń. Nie każda igła 

okrągła jest wystarczająco mocna i ostra aby być używana na zwapniałych naczyniach. Zamawiający nie wymaga 

dla tego zadania próbek więc nie będzie miał możliwości zweryfikowania ostrości i wytrzymałości zaoferowanych 

przez wykonawców igieł. Czy w związku z powyższym Zamawiający oczekuje aby w przypadku igieł okrągłych                

do zwapniałych naczyń wykonawcy oferowali igły ze stali typu Ethalloy (najmocniejszy stop stali). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 106: Zamawiający w zadaniu nr 20 umieścił zapis pakowane pojedynczo lub podwójnie.                          

Czy w przypadku zaoferowania nici pakowanych podwójnie Wykonawca może zaoferować połowę wymaganej 

ilości saszetek, czyli 612 saszetek, tak aby łączna ilość zaoferowanych nici wynosiła 1224 szt. (612 saszetek 

pakowanych podwójnie tj. po dwie nici w saszetce). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania szwów w ilości 1 224 szt. na okres realizacji zamówienia, 

niezależnie od sposobu pakowania (pojedynczo lub podwójnie).  

 

Pytanie 107: Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 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 dopuszcza. 

 

Pytanie 108: Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 dopuści igłę okrągłą stożkową 48mm z stałym połączeniem igły   

z drutem metodą laserową, która eliminuje kołnierz powstał przy użyciu zacisku mechanicznego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 109: Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 dopuści szwy plecione i powleczone powłoką silikonową.                

Szwy              w wersji barwionej mają kolor zielony. Igły wykonane ze stali serii 300, powlekane silikonem. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

  

Pytanie 110: Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 poz.1 dopuści szew o długości 75cm lub 100cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 111: Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 poz. 3 dopuści szew pakowany 4x75cm. Wykonawca zaoferuje             

2 razy więcej saszetek tj. 216 saszetek (4x75cm) tak aby ilość zaoferowanych nici była zgodna z pierwotnie 

wymaganymi. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 112: Czy Zamawiający w zadaniu nr 22 dopuści szew o długości 75cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 113: Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 dopuści szew pleciony, jednoskładnikowy, wchłanialny, 

wykonany z kwasu poliglikolowego,  powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem 

poliglikolowym/polilaktyd o czasie wchłaniania 60-90dni. Czas podtrzymywania tkankowego 60-70% początkowej 

zdolności podtrzymywania po 14 dniach i 25-45% początkowej zdolności podtrzymywania po 21 dniach.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 114: Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 poz. 3 dopuści szew o długości 60cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 115: Czy Zamawiający w zadaniu nr 26 dopuści szew pleciony, jednoskładnikowy, wchłanialny, 

wykonany z kwasu poliglikolowego,  powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem 

poliglikolowym/polilaktyd o czasie wchłaniania 60-90dni. Czas podtrzymywania tkankowego 60-70% początkowej 

zdolności podtrzymywania po 14 dniach i 25-45% początkowej zdolności podtrzymywania po 21 dniach. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 116: Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 dopuści szew pleciony, jednoskładnikowy, wchłanialny, 

wykonany z kwasu poliglikolowego,  powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem 

poliglikolowym/polilaktyd o czasie wchłaniania 60-90dni. Czas podtrzymywania tkankowego 60-70% początkowej 

zdolności podtrzymywania po 14 dniach i 25-45% początkowej zdolności podtrzymywania po 21 dniach. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 117: Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 poz. 4 dopuści szew o długości 75cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 118: Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 poz. 3 dopuści szew o długości 60cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 119: Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 poz. 4 dopuści igłę 75mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 120: Zadanie Nr 1, pozycja 1 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

Pytanie 121: Zadanie Nr 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6,2mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 122: Zadanie Nr 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 180-210 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 123: Zadanie Nr 5, pozycja 1 -3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 124: Zadanie Nr 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych, jałowych, 

syntetycznych, plecionych, wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego (90/10), powlekane poliglikolidem 

laktydu i stearynianem wapnia (30/70) wchłaniane w terminie 56-70 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 125: Zadanie Nr 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytanie 126: Zadanie Nr 6, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 127: Zadanie Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych, jałowych, wchłaniane 

w terminie 50-60 dni, monofilament, niebarwiony, siła podtrzymywania tkankowego: po 5 dniach 48-55%,                   

po 10 dniach 25%, po 20 dniach 2%? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 128: Zadanie Nr 7, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej 

kosmetycznej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 129: Zadanie Nr 9, Zadanie Nr 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici powlekanych 

silikonem? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 130: Zadanie Nr 9, pozycja 4, 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych 

wzmocnionych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 131: Zadanie Nr 9, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki o długości 250cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 132: Zadanie Nr 11, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej             

o długości 26mm z nitką o długości 70cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 133: Zadanie Nr 12, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 134: Zadanie Nr 12, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej 

kosmetycznej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 135: Zadanie Nr 12, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej o długości 

40mm z nitką o długości 100cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 136: Zadanie Nr 12, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 60mm z nitką 

o długości 75cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 137: Zadanie Nr 13, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły kosmetycznej odwrotnie 

tnącej bez określenia „wzmocniona”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 138: Zadanie Nr 13, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej                  

bez określenie kosmetyczna? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 139: Zadanie Nr 13, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej 

kosmetycznej o długości 19mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 140: Zadanie Nr 13, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej 

kosmetycznej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 141: Zadanie Nr 14, pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 142: Zadanie Nr 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki o długości 

250cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 143: Zadanie Nr 15, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej               

o długości 36mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 144: Zadanie Nr 20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu pakowanego w papierowy kartonik 

a następnie w opakowanie zewnętrznej papier-folia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie 145: Zadanie Nr 26, Zadanie Nr 28 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych               

z kwasu poliglikolowego i mlekowego powlekanych poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia o okresie 

podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 14 dniach? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 146: Zadanie Nr 26, pozycja 2 -  4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek 

konfekcjonowanych 3 x 75cm z podwojeniem zamawianych ilości saszetek? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 147: Czy zamawiający dopuści wydłużenie dostarczenia zamówionego wyrobu do 3 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 148: czy zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości zamawianych saszetek do 120 sztuk w pakiecie 

13 w pozycjach 2 i 3. Pudełka nici o tych parametrach pakowane są po 24 sztuki. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 149: Czy zamawiający dopuści w zadaniu 6 w pozycji 1 igłę okrągłą wzmocnioną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 150: Czy zamawiający dopuści w zadaniu 6 w pozycji 3 nitkę o długości 90 cm oraz igłę o długości                 

31 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 151:   Czy zamawiający dopuści w zadaniu 13 w pozycji 2 nić o rozmiarze 5/0? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 152: Czy zamawiający dopuści w zadaniu 13 w pozycji 3 igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 153: Czy  zamawiający dopuści w zadaniu 24 w pozycji 1 nić o rozmiarze 2/0? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

 

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


