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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na   dostawę  

materiałów szewnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy 
DZP.341.33.2018) 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017r., poz. 1579 ze zm.) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania 
Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

LP. Pytanie Odpowiedź 

1 Dot. Części 1poz. 1-21 
Czy Zamawiający w  w/w pozycjach dopuści szew syntetyczny, 
wchłanialny w okresie 56-70 dni, pleciony, powlekany, skład chemiczny 
dwuskładnikowy? Wytrzymałość węzła ok.75% pierwotnej 
wytrzymałości węzła po 14 dniach, ok.50% pierwotnej wytrzymałości 
węzła po 21 dniach,  i ok. 25% po 28 dniach. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

2 Dot. Części 1poz. 22 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji 
szew syntetyczny, wchłanialny w okresie 90-120 dni, monofilamentowy. 
Wytrzymałość węzła (podtrzymywanie tkankowe) ok. 40% w okresie po 
14 dniach od implantacji i ok. 15% po 21 dniach. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza  

3 Dot. Części 1poz. 23-27 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach  dopuści nici syntetyczne, 
wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane 
polikaprolaktonem i stearynianu wapnia? Okres podtrzymywania 
tkankowego 50% po 8-11 dniach, czas wchłaniania ok.42 dni.  
W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji 
do oddzielnego Pakietu. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza  

4 Dot. Części 3 poz. 11,14,23 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w w/w pozycji 
do oddzielnej części. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza  

5 Dot. Części 3 poz. 2,13 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igły odwrotnie tnąca, 
pozostałe parametry bez zmian? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

6 Dot. Części 4 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w części 
szwu syntetycznego, wchłanialnego w okresie 90-120 dni, 
monofilamentowego. Wytrzymałość węzła (podtrzymywanie tkankowe) 
ok. 40% w okresie po 14 dniach od implantacji i ok. 15% po 21 dniach. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

7 Dot. Części 5 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą  o  dopuszczenie w  w/w 
Części  szwu jednowłóknowego, polipropylenowego bez dodatku glikolu 
polietylenowego pakowanego na prosto. 
Uzasadnienie : oferowany przez nas sposób pakowania na prosto, 
podobnie jak w przypadku opakowania Race Pack. pozwala skutecznie 
redukować pamięć nici po wyjęciu z opakowania. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza  

8 Dot. Części 8 poz.1-4 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach  dopuści nici syntetyczne, 
wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane 
polikaprolaktonem i stearynianu wapnia? Okres podtrzymywania 
tkankowego 50% po 8-11 dniach, czas wchłaniania ok.42 dni.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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9 Dot. Części 8 poz. 4 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w w/w pozycji 
do oddzielnej części. 

Nie, Zamawiający nie wydziela do oddzielnej 
części 

10 Dot. Części 8 poz. 5,6,8 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igły odwrotnie tnąca, 
pozostałe parametry bez zmian? 

Zamawiający dopuszcza 
  

11 Dot. Części 8 poz. 2,3,10,11 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach 
igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem- szczególnie polecane do 
chirurgii plastycznej i kosmetycznej. Igła ES ma dwie powierzchnie 
tnące, co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki, 
redukując jednocześnie traumatyzację tkanki. 

Dopuszcza się igłę odwrotnie tnącą z 
zachowaniem pozostałych parametrów siwz.
  

12 Dot. Części 8 poz.14-17 
Czy Zamawiający w  w/w pozycjach dopuści szew syntetyczny, 
wchłanialny w okresie do 70 dni, pleciony, powlekany, skład chemiczny 
dwuskładnikowy? Wytrzymałość węzła ok.75% pierwotnej 
wytrzymałości węzła po 14 dniach, ok.50% pierwotnej wytrzymałości 
węzła po 21 dniach,  i ok. 25% po 28 dniach. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

13 Dot. Części 9 poz. 1-10 
Czy Zamawiający w  w/w pozycjach dopuści szew syntetyczny, 
wchłanialny w okresie do 70 dni, pleciony, powlekany, skład chemiczny 
dwuskładnikowy? Wytrzymałość węzła ok.75% pierwotnej 
wytrzymałości węzła po 14 dniach, ok.50% pierwotnej wytrzymałości 
węzła po 21 dniach,  i ok. 25% po 28 dniach. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

14 Dot. Części 9 poz.11-13 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji 
szew syntetyczny, wchłanialny w okresie 90-120 dni, monofilamentowy. 
Wytrzymałość węzła (podtrzymywanie tkankowe) ok. 40% w okresie po 
14 dniach od implantacji i ok. 15% po 21 dniach. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

15 Dot. Części 9 poz.14 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew w kolorze niebieskim 

Zamawiający dopuszcza 
 

16 Dot. Części 9 poz. 11,14-17,19 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach 
igły odwrotnie tnące z precyzyjnym ostrzem- szczególnie polecane do 
chirurgii plastycznej i kosmetycznej. Igła ES ma dwie powierzchnie 
tnące, co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki, 
redukując jednocześnie traumatyzację tkanki. 

Dopuszcza się igłę odwrotnie tnącą z 
zachowaniem pozostałych parametrów 
siwz. 

17 
 

Dot. Części 9 poz.18-23 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach  dopuści nici syntetyczne, 
wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane 
polikaprolaktonem i stearynianu wapnia? Okres podtrzymywania 
tkankowego 50% po 8-11 dniach, czas wchłaniania ok. 42 dni.  
W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji 
do oddzielnego Pakietu. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

18 Dot. Części 9 poz. 24 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w  pozycji 
nici w kolorze zielonym. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

19 Dot. Części 11 poz. 1 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnąca, 
pozostałe parametry bez zmian? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

20 Dot. Części 12 poz. 1,2 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrotnie tnąca, 
pozostałe parametry bez zmian? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

21 Dot. Części 12 poz. 1,2 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści długość nici 75 cm? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 
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22 Dot. Części 13 poz. 1,2 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w w/w pozycji 
do oddzielnej części. 

Nie, Zamawiający nie wydziela 

23 Dot. Części 13 poz.7 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnąca, 
pozostałe parametry bez zmian? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

24 Dot. Części 14 poz.4 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji 
igły odwrotnie tnącej bez określenia „z mikroostrzem”, pozostałe 
parametry bez zmian. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

25 Dot. Części 17 poz. 2 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji 
igieł o długości 10 mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Dla części 16 poz. 2 Tak, Zamawiający 
dopuszcza 
Dla części 17 poz. 2 Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 

26 Dot. Części 17 poz. 1 
Czy Zamawiający w  w/w pozycji dopuści szew syntetyczny, 
wchłanialny w okresie do 70 dni, pleciony, powlekany, skład chemiczny 
dwuskładnikowy? Wytrzymałość węzła ok.75% pierwotnej 
wytrzymałości węzła po 14 dniach, ok.50% pierwotnej wytrzymałości 
węzła po 21 dniach,  i ok. 25% po 28 dniach. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

27 Dot. Części 17 poz.2 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji 
szew syntetyczny, wchłanialny w okresie 90-120 dni, monofilamentowy. 
Wytrzymałość węzła (podtrzymywanie tkankowe) ok. 40% w okresie po 
14 dniach od implantacji i ok. 15% po 21 dniach. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

28 Część 1 
"Czy zamawiajacy w części 1 pozycje 1-21 zamiast produktu 
wskazanego w formularzu cenowym dopuści: Szew wchłanialny, 
syntetyczny, złożony z glikolidu i laktydu, pleciony, powlekany 
mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu 
wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępianie i 
zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni.  
Zdolność podtrzymywania według norm USP i EP:  
Bezpośrednio po wszczepieniu –140% 
po 14 dniach - 80%,  
po 21 dniach - 30%. 
Czas całkowitej absorpcji 56 – 70 dni." 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

29 Czy zamawiający w Części 1 pozycja 22 zamiast parametrów 
wskazanych w formularzu cenowym dopuści szwy o następujących 
parametrach:Szew wchłanialny syntetyczny monofilament z glikolidu, 
dioksanonu i węglanu trimetylenu. Wytrzymałość tkankowa 75% po 2 
tygodniach, a po 3 tygodniach - 40%. Czas podtrzymywania tkankowego 
do 35 dni. Czas wchłaniania 90-110 dni. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

30 Czy zamawiajacy w Części 1 pozycja 22 dopuści szew na igle 40 mm 
(zamaist 50mm)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

31 Czy zamawiający w Części 1 pozycja 23-27 zamiast parametrów 
wskazanych w formularzu cenowym dopuści szwy o następujących 
parametrach: Monofilament syntetyczny szybkowchłanialny, 
niepowlekany zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu 
trimetylenu oraz laktydu. Czas podtrzymywania tkankowego 10 dni, 
wytrzymałość po 5 dniach 50-60%, po 10 dniach 20-30% według norm 
USP i EP. Czas całkowitego wchłaniania 56 dni. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

32 Czy zamawiajacy w Części 1 pozycje 23-27 dopuści szwy na igle 
kosmetycznej odwrotnie tnącej (zamiast odwrotnie tnącej z 
mikroostrzem)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 
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33 Prosimy o dopuszczenie w Części 1 pozycje: 7, 10, 12, 13, 20, 21 igły 
wzmocnionej. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

34 Część 3 
Czy zamawiajacy w Części 3 pozycje 1-8, 19-21 dopuści szew 
poliestrowy, w którym pojedyncze włókna, jak i całą nić jest powlekana 
silikonem, produkt barwiony na niebiesko (zamiast na ziolono)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

35 Czy zamawiający w Części 3 pozycja 1 dopuści szew o długości 75 cm 
(zamiast 90 cm) na igle okrągłej wzmocnionej pogrubionej (zamiast 
okrągłej)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

36 Czy zamawiajacy w Części 3 pozycja 4 dopuści igłę 37mm (zamiast 
30mm)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

37 Czy zamawiający w Części 3 pozycja 6, 7, 8 zamiast nitek długości 
2x75cm dopuści szew poliestrowy, w którym pojedyncze włókna i cała 
nić są powlekane silikonem, produkt o długości 250 cm umieszczony na 
rolce? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

38 Czy zamawiający w części 3 pozycje 9-11 dopuści szew wykonany z 
polipropylenu z dodatkiem polietylenu (zamiast tylko z polipropylenu)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

39 Czy zamawiajacy w Części 3 pozycja 11 dopuści szew z polipropylenu z 
dodatkiem polietylenu (zamiast samego polipropylenu), na igle tnącej 
kosmetycznej, bez dwóch kolorowych klipsów? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

40 Czy zamawiający w Części 3 pozycje 12-18 dopuści szew poliamidowy, 
monofilamentowy w kolorze czarnym lub niebieskim, pragniemy 
zaznaczyć, że nasza firma część oferty posiada ze szwami w kolorze 
niebieskim, a część ze szwami w kolorze czarnym, dlatego prosimy o 
dopuszczenie obydwu rozwiązań. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

41 Czy zamawiający w Części 3 pozycja 14 dopuści szew barwiony 
(zamiast bezbarwnego) na igle tnącej kosmetycznej (zamiast tnącej o 
spłaszczonej części penetrującej)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

42 Czy zamawiający w Części 3 pozycja 17 dopuści nić o długości 75 cm 
(zamiast 45 cm)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

43 Czy zamawiający w Części 3 pozycja 23 dopuści nić monofilamentową 
niewchłanialną wykonaną z polibutesteru (mającą kontrolowane 
rozciąganie), niebieską, z igłą posiadającą poczwórną krawędź tnącą 
oraz geometrię podwójnej końcówki ostrza (zamiast:  igły tnącej o 
dwustronnie zaostrzonym końcu, spłaszczonej części penetrującej z 
mikrowgłębieniami)? 
 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

44 Prosimy o dopuszczenie w Części 3 pozycje: 2, 4, 9, 10, 20, 21 igły 
wzmocnionej. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

45 Część 4 
Czy zamawiający w Części 4 pozycja 1 dopuści szew na igle 13mm 
(zamiast 14mm)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

46 Czy zamawiający w Części 4 pozycja 2 dopuści szew na igle 19mm 
(zamiast 16mm)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

47 Prosimy o dopuszczenie w Części 4 pozycja: 9 igły wzmocnionej. Tak, Zamawiający dopuszcza 
48 Część 5 

Czy zamawiajacy w Części 5 dopuści szwy wykonane z polipropylenu z 
dodatkiem polietylenu w opakowaniu redukującym pamięć szwu (bez 
oznaczenia Race Pack)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

49 Czy zamawiający w Części 5 pozycja 2 dopuści igłę o długości 26mm 
(zamiast 30mm), szew polipropylenowy z dodatkiem polietylenu? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

50 Czy zamawiajacy w Części 7 pozycja 1 dopuści: Wchłanialny 
syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z 
glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. System składający się z 
igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz  
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oraz jednokierunkowych haczyków. Czas całkowitego wchłaniania 90-
110 dni.  
Zdolność podtrzymywania tkankowego: 
po 7 dniach min. 90% pierwotnej wytrzymałości 
po 14 dniach min. 75% pierwotnej wytrzymałości," 

51 Czy zamawiajacy w Części 8 pozycje 1-4 zamiast produktu wskazanego 
w formularzu cenowym dopuści: Monofilament syntetyczny 
szybkowchłanialny, niepowlekany zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, 
węglanu trimetylenu oraz laktydu. Czas podtrzymywania tkankowego 10 
dni, wytrzymałość po 5 dniach 50-60%, po 10 dniach 20-30% według 
norm USP i EP. Czas całkowitego wchłaniania 56 dni. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

52 Czy zamawiajacy w Części 8 pozycja 2 dopuści igłę  kosmetyczną 
odwrotnie tnącą (zamiast tnącej z mikroostrzem)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

53 Czy zamawiajacy w Części 8 pozycja 3 dopuści igłę  kosmetyczną 
odwrotnie tnącą (zamiast tnącej z mikroostrzem)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

54 Czy zamawiajacy w Części 8 pozycja 4 dopuści igłę  kosmetyczną 
odwrotnie tnącą (zamiast tnącej z mikroostrzem) o długości 16mm 
(zamaist 19mm)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

55 Czy zamawiający w Części 8 pozycje 5-13 dopuści szew poliamidowy 
monofilamentowy w kolorze czarnym lub niebieskim, pragniemy 
zaznaczyć, że nasza firma część oferty posiada ze szwami w kolorze 
niebieskim, a część ze szwami w kolorze czarnym, dlatego prosimy o 
dopuszczenie obydwu rozwiązań. 

Tak, Zamawiający dopuszcza oba kolory 

56 Czy zamawiający w Części 8 pozycje 10 i 11 dopuści szwy na igle 
kosmetycznej odwrotnie tnącej (zamiast tnącej z mikroostrzem 
mikropoint)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

57 "Czy zamawiający w Części 8 pozycje 14-17 zamiast parametrów 
wskazanych w formularzu cenowym dopuści szwy o następujących 
parametrach: Szew wchłanialny, syntetyczny, złożony z glikolidu i 
laktydu, pleciony, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-
glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności 
w imadle, odporną na stępianie i zginanie, czas podtrzymywania 
tkankowego 28 – 35 dni.  
Zdolność podtrzymywania według norm USP i EP:  
Bezpośrednio po wszczepieniu –140% 
po 14 dniach - 80%,  
po 21 dniach - 30%. 
Czas całkowitej absorpcji 56 – 70 dni." 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

58 "Czy zamawiający w Części 9 pozycje 1-10 zamiast parametrów 
wskazanych w formularzu cenowym dopuści szwy o następujących 
parametrach: Szew wchłanialny, syntetyczny, złożony z glikolidu i 
laktydu, pleciony, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-
glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności 
w imadle, odporną na stępianie i zginanie, czas podtrzymywania 
tkankowego 28 – 35 dni.  
Zdolność podtrzymywania według norm USP i EP:  
Bezpośrednio po wszczepieniu –140% 
po 14 dniach - 80%,  
po 21 dniach - 30%. 
Czas całkowitej absorpcji 56 – 70 dni." 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

59 Czy zamawiający w Części 9 pozycje 11-13 zamiast parametrów 
wskazanych w formularzu cenowym dopuści szwy o następujących 
parametrach:Szew wchłanialny syntetyczny monofilament z glikolidu, 
dioksanonu i węglanu trimetylenu. Wytrzymałość tkankowa 75% po 2 
tygodniach, a po 3 tygodniach - 40%. Czas podtrzymywania tkankowego 
do 35 dni. Czas wchłaniania 90-110 dni. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 
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60 Czy zamawiajacy w Części 9 pozycja 11 dopuści szew na igle 
kosmetycznej odwrotnie tnącej (zamiast tnącej z mikroostrzem) długość 
igły 19mm (zamiast 16mm)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

61 Czy zamawiający w Części 9 pozycje 14-17 dopuści szew poliamidowy 
monofilamentowy w kolorze czarnym lub niebieskim, pragniemy 
zaznaczyć, że nasza firma część oferty posiada ze szwami w kolorze 
niebieskim, a część ze szwami w kolorze czarnym, dlatego prosimy o 
dopuszczenie obydwu rozwiązań. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

62 Czy zamawiajacy w Części 9 pozycje 14,15,16 dopuści szwy na igle 
kosmetycznej odwrotnie tnącej (zamiast tnącej z mikroostrzem)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

63 Czy zamawiający w Części 9 pozycja 17 dopuści szew na igle odwrotnie 
tnącej (zamiast tnącej z mikroostrzem), szew o długości 75 cm (zamiast 
45 cm)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

64 Czy zamawiający w Części 9 pozycja 18-23 zamiast parametrów 
wskazanych w formularzu cenowym dopuści szwy o następujących 
parametrach: Monofilament syntetyczny szybkowchłanialny, 
niepowlekany zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu 
trimetylenu oraz laktydu. Czas podtrzymywania tkankowego 10 dni, 
wytrzymałość po 5 dniach 50-60%, po 10 dniach 20-30% według norm 
USP i EP. Czas całkowitego wchłaniania 56 dni. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

65 Czy zamawiajacy w Części 9 pozycja 19 dopuści szew na igle 
kosmetycznej odwrotnie tnącej (zamiast tnącej z mikroostrzem)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

66 Czy zamawiajacy w Części 9 pozycje 21 i 23 dopuści igłę o długości 26 
mm (zamiast 30 mm)? 

dla pozycji 21 - tak, Zamawiający dopuszcza  
dla pozycji 23 – nie dopuszcza 

67 Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość saszetek próbek (1 czy 2) należy 
dostarczyć do części 10. 

Zamawiający wymaga załączenia po 1 
saszetce z każdej zaoferowanej pozycji 
asortymentowej 

68 Prosimy o dopuszczenie w Części 10 pozycje: 1, 2, 5 9 igły 
wzmocnionej. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

69 Czy zamawiający w Części 11 pozycja 1 dopuści szew na igle odwrotnie 
tnącej (zamiast konwencjonalnie tnącej)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

70 Czy zamawiający w Części 12 pozycje 1 i 2 dopuści szwy o długości 75 
cm (zamiast 45 cm)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

71 Czy zamawiający w Części 13 pozycja 4, 8-10 dopuści monofilament 
polipropylenowy z dodatkiem polietylenu (zamiast monofilamentu 
polipropylenowego)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

72 Czy zamawiający w Części 13 pozycja 7 dopuści igłę odwrotnie tnącą? 
 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

73 Dot. Części nr 3 
1.Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 9, 10 szew polipropylenowy z 
polietylenem w miejsce szwu polipropylenowego? 
Zastosowanie szwu i parametry igieł oraz nici zgodne z SIWZ. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

74 Dot. Części nr 8 
1.Czy Zamawiający dopuszcza w części nr 8 w poz. 1, 2, 14-17 nitkę 70 
cm w miejsce 75 cm? 
Igły i materiał szwu zgodne z SIWZ. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

75 Dot. Części nr 8 
Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 igłę tnącą z mikroostrzem 15 
mm? 
Materiał szwu i długość nitki zgodne z SIWZ. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

76 Dot. Części nr 9 
1.Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 24 nitkę zieloną w miejsce 
niebieskiej? 
Igła i materiał szwu zgodne z SIWZ. 

Tak, Zamawiający dopuszcza 
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77 Dotyczy Części nr 4 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 4 szew wchłanialny w okresie 90-
120 dni o podtrzymywaniu tkankowym 55% po 7 dniach oraz 25% po 14 
dniach, pozostałe parametry bez zmian?  

Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

78 Dotyczy Części nr 4, Pozycji nr 1 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 4, Pozycji nr 1 igłę odwrotnie 
tnącą kosmetyczną o długości 13mm oraz nić o długości 70cm, pozostałe 
parametry bez zmian? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

79 Dotyczy Części nr 4, Pozycji nr 3 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 4, Pozycji nr 3 igłę odwrotnie 
tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

80 Dotyczy Części nr 5, Pozycji nr 2 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 5, Pozycji nr 2 igłę o długości 
26mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

81 Dotyczy Części nr 10, Pozycji nr 1 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 10, Pozycji nr 1 szew 
wchłanialny do 90 dni oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry 
bez zmian? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

82 Dotyczy Części nr 10, Pozycji nr 4 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 10, Pozycji nr 4 szew 
wchłanialny do 90 dni, pozostałe parametry bez zmian? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

83 Dotyczy Części nr 10, Pozycji nr 5 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 10, Pozycji nr 5 nić o długości 
90cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

84 Dotyczy Części nr 11, Pozycji nr 1 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 11, Pozycji nr 1 igłę odwrotnie 
tnącą oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

85 Dotyczy Części nr 12, Pozycji nr 1 i 2 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 12, Pozycjach nr 1 i 2 igłę 
odwrotnie tnącą oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez 
zmian? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

86 Dotyczy Części nr 13, Pozycji nr 2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Części nr 11, 
Pozycji nr 2.  

Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

87 Dotyczy Części nr 13, Pozycji nr 4 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 13, Pozycji nr 4 igłę o krzywiźnie 
½ koła, pozostałe parametry bez zmian? 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

88 Dotyczy Części nr 13, Pozycji nr 5 i 6 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 13, Pozycjach nr 5 i 6 nić o 
długości 15x60cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

89 Dotyczy Części nr 13, Pozycji nr 7 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 13, Pozycji nr 7 nić o długości 
90cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

90 Część 10, pozycja  1-5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie 
wchłaniania 60-90 dni? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

91 Część 11, pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 
najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 odwrotnie 
tnącą? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

92 Część 11, 12 
Czy Zamawiający wymaga aby igły wykonane były z najwyższej jakości 
mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką 
wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone 
oświadczeniem producenta szwów? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 
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93 Część 11, 12 
Czy Zamawiający wymaga aby szwy pakowane były w opakowania 
podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący 
szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i 
opakowanie zewnętrzne folia-papier? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

94 Część 11, 12 
Czy Zamawiający wymaga aby szwy sterylizowane były tlenkiem 
etylenu? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

95 Część 12, pozycja 1, 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? 
 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 
 
Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Ilona Lis 
Numer telefonu: 48 361-32-10                                          
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