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WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę szwów chirurgicznych.   Nr sprawy : ZP-17-009BN 
 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
   
 
1) Dotyczy Pakietu nr 1 – 6    Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w długości igły? 
2) Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1, 4 Zwracam się do Zamawiającego z uprzejmą prośba o dopuszczenie                   

w w/w pozycjach nici w kolorze niebieskim.  
3) Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 9  Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę  o długości 40 mm, pozostałe 

parametry bez zmian? 
4) Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 9  Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 43 mm, pozostałe 

parametry bez zmian? 
5) Dotyczy Pakietu nr 3   Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, 

wykonaną z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną  
50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie 
podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach 
i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? 

6) Dotyczy Pakietu nr 3   Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długości 70 cm, również 
długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

7) Dotyczy Pakietu nr 3, poz.13  Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 36 mm, pozostałe 
parametry bez zmian? 

8) Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 13, 17 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem 
(przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian? 

9) Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1 – 2  Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długości 70 cm, 
również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

10) Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 3  Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem 
(przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian? 

11) Dotyczy Pakietu nr 6  Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici monofilamentowe, wchłanialne, bez 
dodatku środka antybakteryjnego, podtrzymujące tkankę 55%-60% po 43 dniach od  zaimplantowania? 
Okres wchłaniania 180-210 dni. 

 

Odp. na pytania nr 1 – 11: Zamawiający w sposób wyczerpujący określił w SIWZ parametry przedmiotu 

zamówienia i konsekwentnie je podtrzymuje. Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, 

nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom 

działającym na rynku w danej branży -  wyrok z dnia 4 marca 2016r., KIO 233/16. 
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