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Nasz znak : DOP – ZP 37/          /13/14                                                                                   Kraków, dnia 29 stycznia 2014 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawa mater ia łów szewnych "  (ZP  37/13)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U.  z  2013  r.  poz. 907  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez  
uczestników postępowania oraz modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 1
Dotyczy pakietu  1 poz 1 oraz 2 
Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły szpatułki  3/8 koła 6,6 mm wzmocnionej na nitce 30 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły szpatułki  3/8 koła 6,6 mm wzmocnionej na nitce 30 cm , pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Dotyczy pakietu  1   pozycja 2
Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 3/8  kola szpatułki 6,6 mm igła podwójna  USP 7/0
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły 3/8  kola szpatułki 6,6 mm igła podwójna  USP 7/0, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Dotyczy pakietu  1   pozycja 23
Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie nitki długości 70 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nitki o długości 70 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
Dotyczy pakietu  1   pozycja 27
Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający pod określeniem igła przyostrzona  rozumie igłę z 
krótkim tnącym końcem 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający pod określeniem igła przyostrzona  rozumie igłę z krótkim tnącym końcem.

Pytanie 5
Dotyczy pakietu  1 pozycja 29
Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły ½ koła 40 mm wzmocnionej 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6
Dotyczy pakietu  3
Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie szwu chirurgicznego polipropylenowego bez dodatku glikolu 
polietylenowego
Odpowiedź: Zapisy  SIWZ bez zmian.

Pytanie 7
Dotyczy pakietu  5 pozycja 10
Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły ½ koła okrągłej  30 mm wzmocnionej na nitce 100 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły ½ koła okrągłej  30 mm wzmocnionej na nitce 100 cm, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  wyjaśnienie czy zamawiający wymaga aby na każdej pojedynczej saszetce 
znajdował się kod kreskowy ewentualnie matrycowy.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. III.1. w następujący sposób:
wykreśla zapis : "(...)  W przypadku braku kodu na materiale szewnym (na danej sztuce) kod kreskowy powinien znajdować 
się na opakowaniu zbiorczym dotyczącym danej pozycji w grupie .(...) " i zastępuje go: 
"Zamawiający wymaga aby na każdej pojedynczej saszetce znajdował się kod kreskowy ewentualnie matrycowy. "
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Pytanie 9
Pytanie dot. SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, rozdz. III, pkt 4

1) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy z ofertą należy dostarczyć partię próbną materiałów 
szewnych do każdej grupy ocenianej w kryterium jakość – po 3 saszetki  z wybranej pozycji w grupie, czy do 
każdej pozycji w grupie?

Odpowiedź: z ofertą należy dostarczyć partię próbną materiałów szewnych  do każdej pozycji w grupie ocenianej w 
kryterium jakość.
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. III.4. w następujący sposób:
wykreśla zapis : Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  partię 
próbną materiałów szewnych  do każdej  grupy ocenianej  w kryterium jakość  (dla  grup  1 -  9  oraz 11,  14),  po 3 sztuki 
(saszetki)  wraz z wykazem wszystkich dołączonych próbek.
wprowadza się nowy zapis: 
"Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  partię  próbną  
materiałów szewnych do każdej pozycji w grupie ocenianej w kryterium jakość (dla grup 1 - 9 oraz 11, 14), po 3 sztuki  
(saszetki)  wraz z wykazem wszystkich dołączonych próbek".

Pytanie 10
Pytanie dot. SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, rozdz. III, pkt 4

2) Czy  na  potwierdzenie  wymagań  dotyczących  partii  próbnej  Zamawiający  zaakceptuje  dostarczenie  wraz  z  
próbkami wzorcowego, zafoliowanego  pudełka opakowania zbiorczego z kodem i banderolą?

Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  partii  próbnej  po  3  sztuki  z  kodem  kreskowym  ewentualnie 
matrycowym na saszetce.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. III.4. w następujący sposób:
wykreśla zapis : "(...) Zamawiający wymaga aby materiały szewne stanowiące partię próbną posiadały:
1/.  oznakowanie kodem kreskowym. W przypadku braku kodu na materiale szewnym (na danej sztuce) Wykonawca dołączy 
kod kreskowy pochodzący z opakowania zbiorczego dotyczącego danej pozycji w pakiecie. 
2/.  banderolkę i zaczep, który umożliwi otwarcie opakowania w rękawiczce.(...)
wprowadza się nowy zapis: 
"(...) Zamawiający wymaga aby materiały szewne stanowiące partię próbną posiadały:
1/.  oznakowanie kodem kreskowym ewentualnie matrycowym. 
2/.  banderolkę i zaczep, który umożliwi otwarcie opakowania w rękawiczce."

Pytanie 11
Pytanie dot. Grupy 1 poz. 1-31
Czy  Zamawiający  w  trosce  o  ochronę  uczciwej  konkurencji  w  w/w  pozycjach  dopuści  szwy  syntetyczne,  plecione,  
wytwarzane z poli  (glikolidu-co-L-Laktydu (90/10),  powlekane  w równych częściach mieszanką poli  (glikolidu-co-L-
Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia,  wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 
dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 12
Pytanie dot. Grupy 1 poz. 32-37
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe,  
wytwarzane z pilidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego  dłuższym 
niż 4 tygodnie, tj. w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% ( w zależności od rozmiaru nici) w  43 dniu ok. 55%-60% 
pierwotnej siły   ( w zależności od rozmiaru nici), w  57 dniu ok. 40% pierwotnej siły ? 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 13
Pytanie dot. Grupy 1 poz. 38-39
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści  szwy syntetyczne, monofilamentowe, 
wchłaniające  się  w  okresie  90-120  dni, składające  się  z  kopolimeru  kwasu  glikolowego  i  kaprolaktonu,  o  czasie 
podtrzymywania ok. 28 dni ( po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% )? 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.
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Pytanie 14
Pytanie dot. Grupy nr 2
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w grupie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z 
kwasu  glikolowego,  powlekane  polikaprolaktonem  i  stearynianem  wapnia,  o  okresie  wchłaniania  ok.  42  dni i 
podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok.  50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 15
Pytanie dot. Grupy nr 3
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w grupie dopuści szwy monofilamentowe polipropylenowe,  
niewchłanialne, bez dodatku glikolu polietylenowego, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 16
Pytanie dot. Grupy nr 7
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w grupie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z 
kwasu  glikolowego,  powlekane  polikaprolaktonem  i  stearynianem  wapnia,  o  okresie  wchłaniania  ok.  42  dni i 
podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok.  50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 17
Pytanie dot. Grupy 8
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w grupie dopuści szwy syntetyczne, plecione,  wytwarzane  
z poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 30/70) 
oraz stearynianem wapnia,  wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach 
ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 18
Pytanie dot. Grupy 14
Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w grupie szwów plecionych, syntetycznych, niewchłanialnych, 
poliestrowych, powlekanych silikonem.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 19
Pytanie dot. Grupy 13 poz. 1 i 2

1. Biorąc pod uwagę  fakt,  że  Zamawiający w SIWZ poprzez  zapis:  „Inne specjalistyczne materiały szewne o 
szybkości uzyskania hemostazy max. 4 min., możliwości relokacji w polu operacyjnym, czasie wchłaniania 
ok.  7-14  dni”  w zadaniu  13  pozycji  1,2  - ma na  myśli  - materiał  hemostatyczny  zbudowany z  utlenowanej 
regenerowanej  celulozy  posiadający  udokumentowany  luźny,  homogeniczny,  otwarty  splot  na  kształt  splotu 
sztucznego jedwabiu Rayon  i jako taki posiada zdolność: najbardziej efektywnego wychwytywania trombocytów,  
wchłaniania w okresie 7-14 dni, możliwości usunięcia nadmiaru hemostatyku,  możliwości repozycjonowania w 
polu operacyjnym?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 20
Pytanie dot. Grupy 13 poz. 1 i 2

2. Biorąc  pod  uwagę  wysoką  specjalizację  i  złożoność  wykonywanych  procedur  operacyjnych,  które  wymagają 
najwyższej jakości stosowanych materiałów medycznych – czy Zamawiający w zadaniu 13 pozycji 1, 2 poprzez 
zapis  „Inne  specjalistyczne  materiały  szewne o  szybkości  uzyskania  hemostazy  max.  4  min.,  możliwości 
relokacji w polu operacyjnym, czasie wchłaniania ok. 7-14 dni” ma na myśli materiał hemostatyczny, który w 
procesie utleniania uzyskuje właściwości szerokiego spectrum miejscowego działania bakteriobójczego dzięki pH 
2,5-3,5 co zostało opisane w badaniu klinicznym in vivo?

Odpowiedź:Zapisy SIWZ bez zmian.
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Pytanie 21
Pytanie dot. Grupy 13 poz. 1 i 2

3. Biorąc pod uwagę prewencję zakażeń pola operowanego będących najczęstszą przyczyną, reoperacji, wydłużenia 
pobytu w szpitalu i innych konsekwencji  mających znaczenie medyczne i  ekonomiczne – czy Zamawiający w 
zadaniu 13 pozycji  1,2 poprzez zapis  SIWZ „Inne specjalistyczne materiały szewne o szybkości  uzyskania 
hemostazy max. 4 min., możliwości relokacji w polu operacyjnym, czasie wchłaniania ok. 7-14 dni”  ma na 
myśli  materiał  hemostatyczny,  który w  procesie utleniania uzyskuje  właściwości  działania bakteriobójczego na 
antybiotykooporne szczepy bakteryjne: MRSA, MRSE, VRE, PRSP co zostało opisane w badaniu przedklinicznym 
in vitro?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 22  dot. grupa 1 poz. 1
W grupie 1 w poz. 1 prosimy o dopuszczenie igły "szpatuły  podwójnej o długości nici 45 cm. Odpowiedź: Zamawiający 
dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 23 dot. grupa 1 poz. 2
W grupie 1 w pozycji nr 2 prosimy o dopuszczenie igły "szpatuły" podwójnej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, 
pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 24  dot. grupa 1 poz. 4
W grupie 1 w pozycji nr 4 wymagacie państwo igłę okrągłą, prosimy o dopuszczenie igły okrągłej rozwarstwiającej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 25 
W grupie 1 w pozycji nr 5, 7, 8, 11, 16, 18, 19, 23 wymagacie Państwo igłę okrągłą, prosimy o dopuszczenie igły okrągłej 
rozwarstwiającej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 26 
W grupie 1 w pozycji nr 10 wymagacie Państwo igłę odwrotnie tnącą, prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej 
kosmetycznej II generacji, dwuwklęsłej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 27 
W grupie 1 w pozycji nr 12 prosimy o dopuszczenie dłuższego szwu od wymaganego w SIWZ, o długości 75 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 28 
W grupie 1 w pozycji nr 13, 16, 19, 23, 24, 27 prosimy o dopuszczenie igły okrągło-tnącej. Odpowiedź: Zamawiający 
dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 29 
W grupie 1 w pozycji nr 17 prosimy o dopuszczenie igły okrągłej rozwiarstwiającej 31 mm. Odpowiedź: Zamawiający 
dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 30
W grupie 1 w pozycji nr 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 37 prosimy o dopuszczenie igły okrągłej wzmocnionej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 31 
W grupie 1 w pozycji nr 20 prosimy o dopuszczenie igły przeciwzakłuciowej wzmocnionej o tępym zakończeniu
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 32
w grupie 1 w pozycji nr 26 prosimy o dopuszczenie nici o długości 70 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 
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Pytanie 33
W grupie 1 w pozycji nr 36 prosimy o dopuszczenie pętli o długości 150 cm w przypadku  negatywnej odpowiedzi prosimy o 
wydzielenie tej pozycji z grupy 1 co pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej w pozostałych pozycjach tej grupy. 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 34

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  szwów  bez  dodatku  glikolu  polietylenowego?  Odpowiedź:  Zapisy  zgodnie  z 

SIWZ.  

Pytanie 35

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Odpowiedź: Zapisy zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 36
Pakiet 5, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie igły kosmetycznej  o trzech bokach tnących,  najnowszej generacji  typu  
Xflex?  
Odpowiedź: Zapisy zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 37
Pakiet 5, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Odpowiedź: Zapisy zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 38
Pakiet 5, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną? Odpowiedź: Zapisy zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 39
Pakiet 5, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą? Odpowiedź: Zapisy zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 40
Pakiet 7, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie  podtrzymywania  tkankowego 10-14 dni?  Odpowiedź: Zapisy 
zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 41
Pakiet 12, pozycja 1-4
Czy Zamawiający podając ilości miał na myśli pojedyncze paski czy listki (poz. 1 a 6szt, poz. 2 a 10szt., poz. 3 a 6szt, poz. 4  
a 5szt.)? Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli listki a nie paski. Podana ilość w załączniku nr 5 do SIWZ oznacza  
ilość listków. 

Pytanie 42
Pakiet 12, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozmiarze 0,60 x 3,8cm pakowanych a’6 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozmiarze 0,60 x 3,8cm pakowanych  
a’6 sztuk, pozostałe zapisy  SIWZ bez zmian.

Pytanie 43
Pakiet 12, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozmiarze 0,60 x 10cm pakowanych a’10 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozmiarze 0,60 x 10 cm pakowanych 
a’10 sztuk, pozostałe zapisy  SIWZ bez zmian.
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Pytanie 44
Pakiet 12, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozmiarze 1,3 x 10cm pakowanych a’6 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozmiarze 1,3 x 10 cm pakowanych 
a’6 sztuk, pozostałe zapisy  SIWZ bez zmian.

Pytanie 45
Pakiet 12, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozmiarze 0,3 x 7,5cm pakowanych a’5 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozmiarze 0,3 x 7,5 cm pakowanych 
a’5 sztuk, pozostałe zapisy  SIWZ bez zmian.

Pytanie 46
Pakiet 13, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiałów o czasie hemostazy 4-6min, i czasie wchłaniania 5-8 dni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie materiałów o czasie hemostazy 4-6min, i czasie wchłaniania 5-8  
dni.

Pytanie 47
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na zaoferowanie  w grupie  13 innych   specjalistycznych  materiałów szewnych  których  
opakowania zbiorcze nie będą zafoliowane (w związku z tym nie będzie konieczności aby posiadały specjalną banderolkę  
oraz zaczep do otwierania)? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 48

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który 
zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 3 ustęp 2 umowy,  będącego 
częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 4 ustęp 3.  
Brak wskazania  zakresu zamówienia,  choćby minimalnego,  który zostanie przez Zamawiającego  zrealizowany na 100%  
powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie  
może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający  
zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww.  
zakresie.  W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą  modyfikację  postanowień umowy:  Nie 
zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy materiałów w ilości określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do  
dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części materiałów ani też innych roszczeń finansowych z  
tego tytułu,  pod warunkiem, że  niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie  będzie większa niż 20 % wartości  tejże  
umowy?
Odpowiedź: Zamawiający zamierza realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem w trakcie  
24 - miesięcy od daty podpisania umowy. 

Pytanie 49 
Czy Zamawiający w § 9 ustęp 2 pkt 2 zastąpi słowa „wartości zamawianej partii materiałów” słowami „wartości netto towaru 
niedostarczonego w wyznaczonym terminie”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy zgodnie z  SIWZ.  

Pytanie 50
Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby inne specjalistyczne materiały szewne z grupy 13 charakteryzowały się wartością 
pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do 
szerokiego spektrum bakterii.  Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają 
się drobnoustroje chorobotwórcze. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga , zapisy zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 51
Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający 
wymaga aby inne specjalistyczne materiały szewne z grupy 13 posiadały właściwości bakteriobójcze  na szczepy MRSA, 
MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach? Odpowiedź: Zamawiający 
dopuszcza ale nie wymaga.
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Pytanie 52
Czy Zamawiający w grupie 1 poz. 1-31 wymaga szwów o wytrzymałości w węźle minimum 80% po 14 dniach? 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 53
Czy Zamawiający w grupie 1 poz. 12 dopuści szwy o długości 75cm?  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe 
zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający określając skład nici w pozycjach 32-37 grupy numer 1 miał na myśli poliglikonat 
lub polidioksanon. Odpowiedź: Zapisy zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 55
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w grupie 4 wymaga, aby każde włókno plecionki było powleczone silikonem z 
osobna i cała nić dodatkowo powleczona jeszcze raz?  Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby 
każde włókno plecionki było powleczone silikonem z osobna i cała nić dodatkowo powleczona jeszcze raz.

Pytanie 56
Czy Zamawiający w grupie 5 poz. 7 dopuści szwy o długości 75cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szwy o długości 
75cm pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 57
Czy Zamawiający  w pakiecie  5 poz.  10 dopuści  igłę  o  długości  30mm?  Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza igłę  o 
długości 30mm pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 58
Czy Zamawiający  w pakiecie  5 poz.  11 dopuści  igłę  o  długości  35mm?  Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza igłę  o 
długości 35mm, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 59
Czy Zamawiający miał na myśli w grupie nr 6 w pozycji 1 i 2 szpatułki o długości 6,3mm? Odpowiedź: Zamawiający miał 
na myśli szpatułki o długości od 6 do 7 mm.

Pytanie 60
Czy Zamawiający  w  grupie  7  dopuści  szwy  o  okresie  całkowitego  wchłonięcia  pomiędzy  40  a  50  dni?  Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza szwy o okresie całkowitego wchłonięcia pomiędzy 40 a 50 dni, pozostałe zapisy SIWZ bez  
zmian.

Pytanie 61
Grupa 13 poz. 1 - Inne specjalistyczne materiały szewne o szybkości uzyskania hemostazy max. 4 min. , możliwość relokacji  
w polu operacyjnym w czasie wchłaniania ok. 7 - 14 dni. Odpowiedź: zapisy zgodnie z  SIWZ.  

Pytanie 62
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści wchłanialny hemostatyk do użytku chirurgicznego o rozmiarze : 5x5  
cm? Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 63
Czy zamawiający  wyrazi  zgodę  w  Grupie  5  poz.  1  również  na  długość  nici  75  cm,  pozostałe  parametry  bez  zmian? 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 64
Czy zamawiający wyrazi zgodę w Grupie 5 poz. 1 również na igłę najnowszej generacji typu Xflex z opisem katalogowym 
"igła kosmetyczna" pozostałe parametry bez zmian?
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Odpowiedź: Zgody, zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 65
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  Grupie  5  poz.  7  również  na  długość  nici  75  cm pozostałe  parametry  bez  zmian?
Odpowiedź: Zgody, zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 66
Czy  zamawiający  wyrazi  zgodę  w  Grupie  5  poz.  12  również  na  igłę  wzmocnioną  pozostałe  parametry  bez  zmian? 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 67
Czy zamawiający  wyrazi  zgodę  w Grupie  5  poz.  12 również  na  igłę  odwrotnie  tnąca pozostałe  parametry  bez zmian? 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 68
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w grupie 5 poz. 7 igłę o długości 26mm  przy zachowaniu pozostałych 
parametrów bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 69
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w grupie 5 poz. 12 igłę odwrotnie tnącą  przy zachowaniu pozostałych 
parametrów bez zmian? Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 70
Czy  zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  grupie  5  poz.  12  igłę  o  krzywiźnie  3/8  koła  przy  zachowaniu 
pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Zgody, zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 71
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w grupie 5 poz. 12 igłę o długości 30mm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów bez zmian? Odpowiedź: Zgody, zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 72
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 5 opakowań nici bez kodu kreskowego? Odpowiedź: Zapisy 
SIWZ bez zmian. 

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ,  zamieszczone  
na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert: 4 lutego 2014 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 4 lutego 2014 r.  godz. 10:30.

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego 

Dr med. Zbigniew J. Król
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