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ZP -  211/ 18 
 
 
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawy materiałów szewnych chirurgicznych. (znak sprawy: A/1/PN/18). 

 

 

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

 

1) Dotyczy Zadania 1 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę 
plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem 
wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od 
wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po 
ok. 42 dniach? 

Odp. Nie. 

2) Dotyczy Zadania 1, poz. 1 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu szew z igłą 
konwencjonalnie tnącą o przekroju trójkąta? 

Odp. Nie. 

3) Dotyczy Zadania 2 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu nici chirurgiczne 
wchłanialne w okresie do 70 dni, syntetyczne, plecione, powlekane, bez dodatku Triclosanu  
(poz 1 i 2) oraz mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia (1:1) (poz. 3-5)? Nici 
wykonane z Poliglaktyny 910. 
W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu 
producenckiego. 

Odp. Nie. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia  na zadania i wg Zamawiającego jest 
 to podział optymalny. 

4) Dotyczy Zadania 3 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu nici chirurgiczne wchłanialne 
w okresie 90-120 dni, monofilamentowe, syntetyczne, bez powleczenia antybakteryjnego? 

Odp. Nie 

5) Dotyczy Zadania 4, poz. 2   
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe 
parametry bez zmian? 

Odp. Nie 



 
6) Dotyczy Zadania 5 

Czy Zamawiający dopuści w w/w Zadaniu nici chirurgiczne plecione, syntetyczne (mieszanka 
kwasu glikolowego i mlekowego) wchłanialne do 70 dni? 

Odp. Nie 

7) Dotyczy Zadania 7, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą o długości 9 mm? 

Odp. Nie 

8) Dotyczy Zadania 7, poz.2 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą okrągłą nieoksydowaną? 

Odp.  Zamawiający wymaga igły o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym. 
  

9) Dotyczy Zadania 9 
Czy Zamawiający dopuści w w/w Zadaniu nici chirurgiczne bez jednokierunkowych zaczepów, 
pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Nie 

10) Dotyczy Zadania 10 
Czy Zamawiający dopuści w w/w Zadaniu  nici chirurgiczne wchłanialne w okresie 42dni, 
syntetyczne, powlekane polikaprolaktonem  i stearynianem  wapnia? 

Odp. Nie 

11) Dotyczy Zadania 12 
Czy Zamawiający dopuści w w/w Zadaniu  nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, 
plecione, powlekane silikonem? 

Odp. Nie 

12) Dotyczy Zadania 12, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe 
parametry bez zmian? 

Odp. Nie 

13) Dotyczy Zadania 5 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych, plecionych, syntetycznych z 
kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90 dni? 

Odp. Nie. 

14) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w pkt. XVI SIWZ Ogólne warunki 
umowy, punkt. 3 Warunki płatności dotyczącego sposobu płatności, poprzez wykreślenie 
zapisu o fakturach zbiorczych i zastąpienie ich zapisami umoŜliwiającymi wystawianie i 
dostarczanie faktur za kaŜdą zrealizowaną dostawę towaru ? 

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 

15) Dotyczy Zadania 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 5 zamiast opisanych szwów, szew o 
następujących parametrach: szwy wchłaniane wykonane z tworzywa Lactomer (syntetyczny 
poliester złoŜony z glikolidu i laktydy-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), 
powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoimleczanu wapnia, o 
początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej 
wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od 
wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane 
tlenkiem etylenu? 

Odp. Zamawiający w zadaniu 5 dopuści zaproponowane  materiały szewne chirurgiczne. W 
przypadku  zaoferowania dopuszczonych materiałów szewnych chirurgicznych  zmianę tę naleŜy 
ująć w formularzu cenowym zadania 5. 



16) Dotyczy Zadania 9 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 
19 mm z nitką 3/0 o dł. 30 cm 

Odp. Zamawiający dopuści  w poz. 4 zadania 9 szew o zaproponowanych parametrach 
spełniający pozostały opis w formularzu cenowym.  
 

17) Dotyczy Zadania 9 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 
19 mm z nitką 3/0 o dł. 45 cm 

Odp. Zamawiający dopuści  w poz. 4 zadania 9 szew o zaproponowanych parametrach 
spełniający pozostały opis w formularzu cenowym.  

 

18) Dotyczy Zadania 10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 10 zamiast opisanych szwów, szwy o 
następujących parametrach : monofilamentowe, syntetyczne, wchłaniane nici chirurgiczne 
wykonane z PolyglytoneTM  6211 (syntetyczny poliester zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, 
węglanu trimetylenu oraz laktydy) zachowujące nie mniej niŜ 50 do 60% wytrzymałości 
węzła w 5 dni od wszczepienia oraz nie mniej niŜ 20 do 30% wytrzymałości węzła w 10 dni 
od implantacji określonej normami U.S.P. i E.P. Całkowita utrata pierwotnej wytrzymałości 
na rozciąganie następuje po 21 dniach od wszczepienia. Całkowite wchłonięcie zakończone 
po 56 dniach.  

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

19) Dotyczy Zadania 6 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 w pozycji nr 4 igłę o długości 13 mm, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ 

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

20) Dotyczy Zadania 6 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 w pozycji nr 11 igłę tnącą,  pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ. 

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 


