
 

 

SZP/BS 

Warszawa, 05 grudnia 2019 r. 
DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego                                                                          LICZBA STRON: 6 
  
                             
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów szewnych  
do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 70-W-D-11-2019. 
____________________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 
zadane przez Wykonawcę oraz odpowiedzi Zamawiającego: 
 
Pytanie nr  1.  
Dotyczy Zakresu 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180 -
210 dni i czasie podtrzymywania ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  2 
Dotyczy Zakresu 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 70cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  3 
Dotyczy Zakresu 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych, plecionych, 
powlekanych, wchłanialnych z kwasu poliglikolowego powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem 
wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach i czasie wchłaniania do 42 dni? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  4 
Dotyczy Zakresu 4, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  5 
Dotyczy Zakresu 5, pozycja nr 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów  
z igłą bez opisu katalogowego „igła utwardzona”? 
 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  6 
Dotyczy Zakresu 5, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww igły. Pozostałe parametry opisu przedmiotu zamówienia 
zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  7 
Dotyczy Zakresu 3: Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu następujące pozycje: W pozycji nr 1, 2 
szew niebarwiony? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. Pozostałe parametry opisu przedmiotu zamówienia 
zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  8 
Dotyczy Zakresu 3: Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu następujące pozycje: W pozycji nr 1, 2 
igłę okrągłą? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. Pozostałe parametry opisu przedmiotu zamówienia 
zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  9 
Dotyczy Zakresu 4: Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu następujące pozycje:  Szwy plecione, 
wchłanialne, syntetyczne, wykonane z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego  
i mlekowego), powlekane  mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. Okres 
podtrzymywania tkankowego 7-10 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 45-55% 
pierwotnej wytrzymałości. Całkowita utrata zdolności podtrzymywania tkankowego zanika po upływie 
14 dni. Czas całkowitego wchłaniania 40-50 dni? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  10 
Dotyczy Zakresu 4: Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu następujące pozycje: W pozycji nr 1 igłę 
okrągłą? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  11 
Dotyczy Zakresu 5: Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu następujące pozycje: W pozycji nr 1 igłę 
odwrotnie tnącą z zachowaniem pozostałych parametrów? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie nr  12 
Dotyczy Zakresu 5: Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu następujące pozycje: W pozycji nr 2 i 4 
długość igły 20 mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie nr  13 
Dotyczy Zakresu 5: Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu następujące pozycje: W pozycji nr 3 
długość igły 51 mm z zachowaniem pozostałych parametrów? Pragnę nadmienić, że nici o powyższych 
paramertach są w tej chwili używane u Państwa na bloku operacyjnym. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie nr  14 
Dotyczy Zakresu 9: Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu następujące pozycje: W pozycji nr 1 
długość igły 37 mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie nr  15 
Dotyczy Zakresu 9: Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu następujące pozycje: W pozycji nr 3 
długość igły 19 mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie nr  16 
Dotyczy Zakresu 3: Czy Zamawiający dopuszcza w zakresie III szwy bezbarwne, wykonanane z glikonatu 
(glikolid, kaprolakton, węglan trimetylenu)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. Pozostałe parametry opisu przedmiotu zamówienia 
zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  17 
Dotyczy Zakresu 3: Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 igłę 43 mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. Pozostałe parametry opisu przedmiotu zamówienia 
zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  18 
Dotyczy Zakresu 3: Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 igłę 48 mm okrągłą taper point? 
Szwy dotychczas używane w szpitalu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  19 
Dotyczy Zakresu 1: Czy Zamawiający dopuści materiał szewny pakowany w podwójne saszetki 
opakowanie, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, pozostałe 
parametry bez zmian? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
 



 

Pytanie nr  20 
Dotyczy Zakresu 2: Czy Zamawiający dopuści materiał szewny pakowany w podwójne saszetki,  
o okresie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  21 
Dotyczy Zakresu 3: Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną plecioną, powlekaną, wchłanialną, 
wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powleczenie nieścieralne z polikaprolaktonu i stearynianu 
wapnia, pakowany w podwójne saszetki, o okresie podtrzymywania po 8-11 dniach 50%, okres 
wchłaniania ok. 42 dni? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  22 
Dotyczy Zakresu 4: Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną plecioną, powlekaną, wchłanialną, 
wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powleczenie nieścieralne z polikaprolaktonu i stearynianu 
wapnia, pakowany w podwójne saszetki, o okresie podtrzymywania po 8-11 dniach 50%, okres 
wchłaniania ok. 42 dni? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  23 
Dotyczy Zakresu 5, poz. 1-4: Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą bez określenia „utwardzona”, 
pozostałe parametry bez zmian?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr  24 
Dotyczy Zakresu 9: Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną plecioną, powlekaną, wchłanialną, 
wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powleczenie nieścieralne z polikaprolaktonu i stearynianu 
wapnia, pakowany w podwójne saszetki, o okresie podtrzymywania po 8-11 dniach 50%, okres 
wchłaniania ok. 42 dni? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 25 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez wprowadzenie  
5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz wymianę towaru dopiero po jej uwzględnieniu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 26 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych w następujących 
przypadkach i wysokościach: Wykonawca w razie nie dostarczenia przedmiotu niniejszej Umowy w 
terminie zapłaci  Zamawiającemu (na żądanie Zamawiającego) karę umowną w wysokości 0,5% 



 

wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości 
brutto niedostarczonego w terminie towaru. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dopuści również szew chirurgiczny: nić chirurgiczna, syntetyczna, pleciona, 
powlekana, wchłanialna, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego lub glikolowego  
i mlekowego, powleczenie nieścieralne, pokrewne chemicznie rdzeniowi szwu, jałowa, pakowana 
pojedynczo, czytelny opis na saszetce i opakowaniu, minimum 24-miesięczny termin ważności, 
wymagany okres podtrzymywania tkankowego udokumentowany w instrukcji obsługi: 28-35 dni, 
wymagany okres wchłaniania: 56-70 dni, oczekiwane zachowanie pierwotnej zdolności 
podtrzymywania tkankowego po 14 dniach:  nie mniej niż 75%, oczekiwane zachowanie pierwotnej 
zdolności podtrzymywania tkankowego po 21 dniach: nie mniej niż 40-50%? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 28 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 2 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą o długości 31mm, 
pozostałe parametry bez zmian? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 29 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 3 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą o długości 31mm, 
pozostałe parametry bez zmian? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 30 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 4 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą wzmocnioną, 
pozostałe parametry bez zmian? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 31 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 4 dopuści igłę okrągłą przeciwzakłóciową, pozostałe 
parametry bez zmian? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 32 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 5 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą,  rozmiar nici 1, 
pozostałe paramenty bez zmian?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

 



 

Pytanie nr 33 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 5 dopuści nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 34 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 11 dopuści nić o rozmiarze 2/0, pozostałe parametry bez 
zmian?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 35 
Dotyczy zakresu 2: Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne o czasie wchłaniania 180/220 dni? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 36: 
Dotyczy zakresu 2: Czy Zamawiający dopuści przedstawienie wraz z ofertą 1 szt. próbek nici  
o wymaganej długości 75 cm, a 2 szt. o długości 70 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 37: 
Dotyczy zakresu 5, pozycje 1-4: Czy Zamawiające dopuści przedstawienie wraz z ofertą 3 szt próbek 
wymaganych nici z igłą nieutwardzoną. W ofercie będzie znajdował się produkt z wymaganą 
utwardzoną igłą. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
 

CZŁONEK ZARZĄDU  
 
Agnieszka Łyda 


