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WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów szewnych, znak sprawy 4/ZA/19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1 
Pakiet 1, poz. 11-24 - Czy Zamawiający dopuści nici bez triclosanu, pozostałe parametry materiału 
szewnego bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 
Pakiet 1, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, 
wykonany z polidwuoksanonu bez triclosanu, podtrzymywanie tkankowe po 57 dniach 40%, całkowity 
czas wchłaniania 180-210 dni?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3  
Pakiet 1, poz. 4, 7, 11, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 1, 2 - Czy Zmawiający dopuści szew z nitką o długości 
75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 
Pakiet 1, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 48 mm, pozostałe parametry bez 
zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5 –
Pakiet 1, poz. 10, 11, 16, 17, 4 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem, 
pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ



                                                                        

Pytanie nr 6 
Pakiet 2 - Czy Zamawiający dopuści nić poliamidową, jednowłóknową, monofilamentową, 
syntetyczną, pakowaną w tradycyjny sposób (nie „na mokro”)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7  
Pakiet 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8 
Pakiet 2, poz. 3, 5 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, bez określenia 
„dwuwklęsła”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9 
Pakiet 2, poz. 3, 5 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z 
precyzyjnym ostrzem (typu micro point)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10 
Pakiet 2, poz. 1-5 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11 
Pakiet 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez kontrolowanego rozciągania oraz 
plastycznego odkształcania węzła?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 
Pakiet 2, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, niewchłanialną, plecioną, poliesterową, 
powlekaną silikonem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ



                                                                        

Pytanie nr 13 
Pakiet 2, poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 30 mm, pozostałe parametry bez 
zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14
Pakiet 3, poz. 1-24 - 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 kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem 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?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 15

Pakiet 3, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny syntetyczny, monofilamentowy, 
sporządzony z polidioksanonu,, barwiony o okresie wchłaniania od 180-210dni i zdolności 
podtrzymywania tkankowego po 14dniach 75%, po 28 dniach  65%-70%,? Igły  o zwiększonej 
stabilności w imadle, odporne na stępienie i odkształcenie w czasie wkłucia.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet  4,  poz. 1-3 -  Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie nici polipropylenowe bez dodatku 
polietylenu? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet 4, poz. 1 -  Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie nici poliestrowe lub poliamidowe bez 
powleczenia? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.



                                                                        

Pytanie 18

Pakiet 4, poz. 1-3 -  Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici niewchłanialnych, 
plecionych,  poliestrowych  powlekanych  silikonem  (  bez  adnotacji  w  dokumentach  o  tym  ,  że 
powleczone jest każde włókno osobno).

Odp.: Zgodnie z SIWZ.


