
Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX

12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

                                                     
Nasz znak: ZP.271-  78 .7/16             Kraków, dnia 15.03.2016 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na

Dostawę materiałów szewnych (ZP 7/16)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015,  poz.  2164)  Dyrektor  Szpitala
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez
Wykonawców  i modyfikuje zapisy SIWZ. 

      Pytanie 1 -dotyczące grupy 13

poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wosk kostny 2,5 g pakowany po 20 sa-
szetek? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 2 -dotyczące grupy 13

poz.2 Czy Zamawiający może określić jednostkę miary, czy należy wycenić opakowanie czy sa-
szetke?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza saszetkę przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 3 

Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  1  "Szew  syntetyczny  wchłanialny  wielowłóknowy  powlekany
wykonany z kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21
dni  oraz  okresie  całkowitego  wchłonięcia  56  -70  dni,  skład  powleczenia  szwu:  50%
kopolimer glikolidu i  L -laktydu Poli  (glikolid i  L-  laktyd  35/65) oraz  stearynian wapnia
(50%), dopuszcza się również powleczenie mieszanką kopolimeru kaprolaktonu - glikolidu i
stearyoilomleczanu wapnia" dopuści powlekany szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, o
okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni oraz okresie całkowitego wchłonięcia 56 -70
dni,  polimer  kwasu  glikolowego  i  mlekowego,  połączonych  w  proporcjach  9:1,  pokryty
mieszaniną Poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia (w proporcjach 1:1) o udokumentowanym
okresie podtrzymywania tkankowego do 35 dni ?  Zaproponowany szew spełnia wszystkie
wymagania  Zamawiającego  jako  oferta  równoważna,  o  właściwościach  nie  gorszych  lub
lepszych, powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam
efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  4- PAKIET 1 

Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  1  będzie  wymagał  udokumentowanego  okresu  podtrzymywania
tkankowego do 35 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl
mailto:zeromski@bci.pl


Pytanie  5 - PAKIET 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 pod pojęciem "Inne specjalistyczne materiały szewne typu Surgicel" miał na myśli wchłanialną
sterylną  dzianą  gazą  hemostatyczną  z  utlenowanej  regenerowanej  celulozy  o  udokumentowanych  właściwościach
bakteriobójczych na szczepy bakterii MRSA, VRE, MSRE, PRSP i będzie wymagał potwierdzenia właściwości w badaniach
klinicznych i instrukcji użytkowania ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie  6 - Pytanie dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie 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: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 7- Pytanie dot. Pakietu 1 poz. 1
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 6 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 8 - Pytanie dot. Pakietu 1 poz. 1
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nitkę o długości 45 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 9 -  Pytanie dot. Pakietu 2
Czy Zamawiający w trosce  o  ochronę uczciwej  konkurencji  w  w/w pakiecie  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 ? Pragnę
zaznaczyć,  że  żaden  z  producentów  nie  posiada  w  swojej  ofercie  materiału  szewnego  z  wymaganym  okresem
podtrzymywania tkankowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 10-  Pytanie dot. Pakietu 3
Czy Zamawiający w trosce  o  ochronę uczciwej  konkurencji  w  w/w pakiecie  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: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 11-   Pytanie dot. Pakietu 5 
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w grupie dopuści szwy monofilamentowe polipropylenowe,

niewchłanialne, bez dodatku polietylenu, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 12- PAKIET 13-  Pytanie dot. Pakietu 6 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji zamiast igły odwrotnie tnącej - igłę tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów

materiału szewnego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów.



Pytanie 13- Pytanie dot. Pakietu 8 
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie 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: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 14 - Pytanie dot. Pakietu 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą podwójną  6 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 15 -   Pytanie dot. Pakietu 12
Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pakiecie szwów plecionych, syntetycznych, niewchłanialnych,

poliestrowych, powlekanych silikonem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 16- Dotyczy pakietu  11 

Zwracamy się z prośba do zamawiającego o dopuszczenie w wyżej wymienionym pakiecie materiału hemostatycznego z 
oksydowanej celulozy  w 100% pochodzenia roślinnego wykonanego z naturalnej bawełny 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie17- Dotyczy pakietu  11  poz 1 

Zwracamy się z prośba do zamawiającego o dopuszczenie w wyżej wymienionym pakiecie hemostatyku w rozmiarze 5x7 cm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 
Pytanie 18 - Dotyczy pakietu  8  

Zwracamy się z prośba do zamawiającego o dopuszczenie w wyżej wymienionym pakiecie szwu o okresie podtrzymywania
tkankowego 50% po 5 dniach całkowita absorpcja około 42 dni 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 19 - PAKIET 13
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w Pakiecie 13 będzie wymagał trójskładnikowego wosku kostnego -

z mieszaniny białego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu (połączone w proporcjach 75%-
15%-10%) ? Takie połączenie zapewnia bardzo dobrą smarowność, sprawiając,  że można go nakładać na powierzchnie
kostne cienką warstwą. Jest to istotna cecha, gdyż zaaplikowanie nadmiernej ilości niewchłanialnego materiału utrudnia
proces zrostu kości, mogąc doprowadzić do niebezpiecznego powikłania pooperacyjnego. Na rynku można spotkać produkt
dwuskładnikowy, bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy, kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego
rozgrzewania w dłoniach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 20 - PAKIET 13
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 13 wosk kostny 2,5g ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 21 - 
Czy w Pakiecie nr 9 poz. 2 Zamawiający dopuści nić z igłą typu szpatułka, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 



Pytanie 22 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kodu kreskowego lub metryczkowego na każdej saszetce ? (kod kreskowy znajduje się na 

zbiorczym opakowaniu handlowym – opakowań handlowych nie dzielimy)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają  bez zmian.  

Pytanie 23 

Czy w Pakiecie nr 9 poz. 1 Zamawiający dopuści nić z igłą o dł. 7,0mm, typu szpatułka, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ, bez zmian. 

Pytanie 24  -  Pakiet  1  –  Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o okresie

podtrzymywania  tkankowego  ok.  21-28  dni  oraz  okresie  całkowitego  wchłonięcia  60-90  dni.  Skład  powleczenia  szwu:

polikaprolakton i stearynian wapnia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ, bez zmian.

Pytanie 25 – Pakiet 1  – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego o

okresie  podtrzymywania  tkankowego  ok.28-35  dni  oraz  okresie  całkowitego  wchłonięcia  56-70  dni.  Skład  powleczenia:

poliglikolid laktydu i stearynian wapnia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 26 – Pakiet 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6,4mm przy zachowaniu pozostałych

parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 27 – Pakiet 1, pozycja 6, 12, 18, 22-23 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie 28 – Pakiet 1, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 3/0 przy zachowaniu pozostałych

parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie  29  –  Pakiet  1,  pozycja  12 –  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  igły  o  długości  40mm  przy  zachowaniu

pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

 
Pytanie 30 – Pakiet 1, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki o długości 150cm bez tzw. „rolki” z

podwojeniem zamawianych ilości przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.



Pytanie 31 – Pakiet 1, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie podwiązki bez tzw. „rolki” przy zachowaniu

pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 32 – Pakiet 1, pozycja 22 – Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm przy zachowaniu pozostałych

parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie 33 – Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania ok. 70% po 4 tygodniach od

zaimplantowania oraz okresie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie  34  –  Pakiet  2 –  Czy  Zamawiający  dopuści  we  wszystkich  pozycjach  zaoferowanie  igieł  wzmocnionych  (igieł

wykonanych z najlepszej dostępnej na rynku stali chirurgicznej serii 300)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie 35 – Pakiet 2, pozycja 5 oraz 7 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie 36 – Pakiet 2, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych

parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 37 – Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie 38 – Pakiet 5, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły  ½ koła 2 x 16mm przy zachowaniu pozostałych

parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 39 – Pakiet 5, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły  2 x 16mm przy zachowaniu pozostałych

parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie  40  –  Pakiet  6,  pozycja  2 –  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  igły  okrągłej  2  x  25mm  przy  zachowaniu

pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 41 – Pakiet 6, pozycja 3 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.



Pytanie 42 – Pakiet 6, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych

parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 43 – Pakiet 7 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu jednego producenta w zakresie tego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie  44  –  Pakiet  7,  pozycja  1 –  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  igły  odwrotnie  tnącej  kosmetycznej  przy

zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 45 – Pakiet 7, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna”

przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie 46 – Pakiet 7, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych

parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie 47 – Pakiet 7, pozycja 10 i 12 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie 48 – Pakiet 7 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na każdej saszetce znajdował się kod kreskowy lub

matryczkowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie 49 – Pakiet 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 7

dniach oraz okresie całkowitego wchłonięcia do 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie 50 – Pakiet 11 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu zbiorczym oraz na saszetce

znajdował się kod kreskowy lub matryczkowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie  51  –  Pakiet  12 –  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  szwów  poliestrowych  przy  zachowaniu  pozostałych

parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie 52 – Pakiet 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o wadze 2,5g pakowany po 12 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 



Pytanie 53 - Pakiet Nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wosk kostny 2,5grama?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 54- Pakiet Nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli 360 sztuk czy 360 opakowań a’24 sztuki?

Odpowiedź: 360 sztuk.

Pytanie 55-  PAKIET 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 11  miał na myśli wchłanialną sterylną dzianą gazą hemostatyczną z utlenowanej regenerowanej
celulozy o  udokumentowanych  właściwościach  bakteriobójczych  na  szczepy bakterii  MRSA,  VRE,  MSRE,  PRSP i  będzie
wymagał potwierdzenia właściwości w badaniach klinicznych i instrukcji użytkowania ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga potwierdzenia właściwości  w badaniach klinicznych i instrukcji
użytkowania.

Pytanie 56 -  PAKIET 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 będzie wymagał trójskładnikowego wosku kostnego - z mieszaniny białego wosku pszczelego,
wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu (połączone w proporcjach 75%-15%-10%) ? Takie połączenie zapewnia bardzo
dobrą  smarowność,  sprawiając,  że  można go  nakładać  na  powierzchnie  kostne  cienką warstwą.  Jest  to  istotna  cecha,  gdyż
zaaplikowanie  nadmiernej  ilości  niewchłanialnego  materiału  utrudnia  proces  zrostu  kości,  mogąc  doprowadzić  do
niebezpiecznego powikłania pooperacyjnego. Na rynku można spotkać produkt dwuskładnikowy, bez palmitynianu izopropylu,
który jest twardy, kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania w dłoniach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 57-  PAKIET 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 13 wosk kostny 2,5g ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.1 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z
opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 59
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie  7 poz.1 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.6 również na igłę o długości 26mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez
zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.



Pytanie 61
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.6 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300
lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 62

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie  7 poz.7 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 63

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  Pakiecie  7  poz.10  również  na  nić  o  grubości  
3-0, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.10 również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła odwrotnie tnącą, pozostałe parametry
bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 65
Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 7 pozycję 10?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 7 poz.12 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 67
Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z pakietu 7 pozycję 12? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 68
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  Pakiecie  7  na  odstąpienie  od  wymogu  złożenia  oferty  z  nici  z  kodem kreskowym  na
opakowaniu zbiorczym? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 69
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  w Pakiecie  7  na  odstąpienie  od  wymogu  złożenia  oferty z  nici  z  kodem kreskowym  lub
metryczkowym na każdej saszetce?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 70
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie
zapisów § 9 ust. 2 

Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

1)  w  wysokości  10%  wartości  brutto przedmiotu  umowy,  o  której  mowa  w  §  2  ust.  2,  w  przypadku  odstąpienia  od
niezrealizowanej części umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej
realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.



Pytanie 71
2) w wysokości 0,3 % wartości brutto zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w
jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust.2 i 3, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostarczeniu
partii materiałów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 72
3) w wysokości 0,3 % wartości brutto reklamowanej partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki
w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy,  jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto reklamowanej partii materiałów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 73- Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 4 dopuści szew z igłą okragło- tnąca?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 74- Czy Zamawiający  w pakiecie 2 poz. 7 dopuści szew z igłą okragło-tnącą o długości 48 mm, krzywizna koła 1/2 z
pętlą o długości 150 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 75 - Czy Zamawiający  w pakiecie 2 poz. 9 dopuści szew z igłą o długości 36 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 76-  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 SIWZ bez zmian.

Pytanie 77 - Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby inne specjalistyczne materiały szewne z pakietu 11 charakteryzowały
się wartością pH w przedziale 2,5-2,8? 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 ale dopuszcza.

Pytanie 78-  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 pakietu 11 posiadały właściwości bakteriobójcze na szczepy
MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 79- Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby inne specjalistyczne materiały szewne z pakietu 11 pozycja wchłaniały
się w czasie od 7 do 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Pytanie 80-  Prosimy o informację czy jednostką miary w pakiecie 13 jest sztuka, czy opakowanie.

Odpowiedź: sztuka

Pytanie 81-Czy Zamawiający w pakiecie 13  wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmi-
tynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.
Uzasadnienie: na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co 
może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania  wosku w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 



Pytanie  82  -Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  13 wosku kostnego pakowanego po  12  sztuk  z
odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów

Pytanie 83-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 wosku kostnego o gramaturze 2,5 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015, poz. 2164) Dyrektor Szpitala zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, modyfikując  pkt. XI.  1
SIWZ:  Termin składania ofert  - w  dniu 18.03.2016 r. godz. 10.00, oraz pkt. XII. Termin otwarcia ofert - w  dniu
18.03.2016 r. godz. 10.30 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 

Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim uczestnikom postępowania,  którym przekazano specyfikację  istotnych
warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się wiążąca.

Zatwierdził 

Dyrektor Szpitala 

Dr med. Zbigniew J. Król


