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Katowice, dn. 18.09.2018r. 
 
 
 

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-18-116BN 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących 
odpowiedzi: 
 
Pyt. 1 Pakietu 1 – 6, 8-9 
Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w długości igły? Jeżeli tak, to jaką? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza tylko na plus (+1mm).  
Pyt. 2 Pakietu 1 – 6, 8-9 
 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach do zaoferowania nici 
chirurgicznych  w opakowaniach po 12 saszetek, zamiast pakowanych po 24 czy 36, z odpowiednim 
przeliczeniem oferowanych ilości opakowań. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 3 Pakietu 1, poz. 2,4 
Zwracam się do Zamawiającego z uprzejmą prośba o dopuszczenie w w/w szwów z igła odwrotnie tnącą bez 
mikrograwerowania. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie ich do oddzielnego Pakietu 
producenckiego. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. „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”  
Pyt. 4 Pakietu 1 poz. 2, 4 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu 
micro point)? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły 
oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 5 Pakietu 2, poz. 19 
Czy w w/w pozycji nie ma pomyłki w opisie przedmiotu zamówienia, czy chodzi o igłę z zakończeniem 
krótkim tnącym? 
Odp.: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w następujący sposób: wyraz „z zakotwiczeniem”  
zastępuje wyrazem „z zakończeniem”. 
Pyt. 6 Pakietu 2, poz. 21 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę  o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 7 Pakietu 3, poz. 9 – 10 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę  okrągłą o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 8 Pakietu 3, poz. 9 – 10 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę  okrągłą o długości 17 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 9 Pakietu 3, poz. 29 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji  standardowej igły okrągłej. W 
przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie jej do oddzielnego Pakietu producenckiego. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. „Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji zamawiający ma prawo 
opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. To on bowiem, jako 
gospodarz postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący 
cel, jaki zamierza osiągnąć, udzielając zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 kwietnia 2017 
r.; sygn. akt KIO 651/17).”  
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Pyt. 10 Pakietu 5,  
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie  nici syntetycznej, jednowłóknowej, 
niewchłanialnej z polipropylenu. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 11 Pakietu 5, poz. 1 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę  o długości 9 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 12 Pakietu 5, poz. 6 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry 
bez zmian? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. Takiego tnącego ostrza igły Zamawiający wymaga w poz. 5. 
Pyt. 13 Pakietu 5, poz. 9 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści podwójną igłę  o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 14 Pakietu 5, poz. 10 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści podwójną igłę  o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. Krzywizna igły ½ koła i mała jej długość 13mm daje zdecydowanie większy 
komfort szycia naczyń w trudno dostępnych miejscach.  
Pyt. 15 Pakietu 6, poz. 1 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę  o długości 9 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. Określona przez Zamawiającego długość igły jest optymalną długością do 
zaakceptowania zgodnego z zastosowaniem tego szwu. 
Pyt. 16 Pakietu 6, poz. 3 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę  o długości 13 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 17 Pakietu 6, poz. 11 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry 
bez zmian? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. Igła troakarowa posiada zakończenie tnące z czterema krawędziami 
przechodzącymi w zaokrąglony zwężający się trzon umożliwia to łatwe przejście przez tkanki, 
minimalizuje ich traumatyzację. 
Pyt. 18 Pakietu 6, poz. 11 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) bez wzmocnienia, 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 19 Pakietu 8 
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.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga nici nasączonych antybakteryjnie.  
Pyt. 20 Pakietu 8, poz. 9 
Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej z tnącym ostrzem, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do 
osobnego pakietu producenckiego 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 21 Pakietu 9 
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające 
się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 
dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie 
wchłaniania 90-120 dni, bez powleczenia antybakteryjnego? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga nici nasączonych antybakteryjnie.  
Pyt. 22 Pakietu 9, poz. 6 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę  o długości 51 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 23 Pakiet 8 i 9  
Czy Zamawiający w pakiecie 8 i 9 opisując szwy z powleczeniem antybakteryjnym miał na myśli i będzie 
wymagał szwów  dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego? 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ  ale dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
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Pyt. 24 Pakiet 8 poz. 5 i 6  
Czy w pakiecie 8 poz. 5 i 6 Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 25 Pakiet 9 poz. 1-5  
Czy w pakiecie 9 poz. 1 -5 Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 26 Pakiet 9 poz. 3  
Czy w pakiecie 9 poz. 3 Zamawiający dopuści pakowany 12 saszetek/op pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
 

 
19.09.2018r. 

               

 Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                                             Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                                 mgr Ewa Mołek 

 

                                                     
- Główny Księgowy                                                           mgr Ewa Mołek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


