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WYKONAWCY 
 
 

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów szewnych, znak sprawy 12/ZA/20, ogłoszonym w 
Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.03.2020 r., nr 526895-N-2020 
 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 

 

Pytanie 1: „Czy Zamawiający w pakietach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 8 wyrazi zgodę na pakowanie po 12 saszetek 
w przeliczeniu na wymagane ilości opakowań? Dot. wszystkich pozycji. 
 W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o merytoryczne wyjaśnienie” 

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający infor-
muje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań. 

   

Pytanie 2: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 11, 17, 18, 20, 21, 23 i 24 dopuści nić o długości 75 
cm? Pozostałe parametry bez zmian.”  

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
    

Pytanie 3: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 24 dopuści igłę o długości 30 mm? Pozostałe 
parametry bez zmian.” 

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 4: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 2 dopuści nić o długości 75 cm?  

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 5: „Pakiet 1 - Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga nici o długości 70 cm, dopuści 
również długość nici 75 cm?” 

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 

Pytanie 6: „Pakiet 2 - Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga nici o długości 70 cm, dopuści 
również długość nici 75 cm?” 

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 7: „Pakiet 3 - Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici, które od 
wymaganych w SIWZ różnią się jedynie stosunkiem kopolimeru glikolidu i L-laktydu [30/70] 
oraz w minimalnym stopniu okresem wchłaniania, który wynosi 60-70 dni i zawiera się w 
tym, którego wymaga Zamawiający (56-70 dni).” 

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 8: „Pakiet 4, poz. 2, 4 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, bez określenia 
„dwuwklęsła”?” 

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 

 

Pytanie 9: „Pakiet 4, poz. 2, 4 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z 
precyzyjnym ostrzem (typu micro point)?”   

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 10: „Pakiet 5 - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez kontrolowanego rozciągania oraz 
plastycznego odkształcania węzła?” 

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 

 

Pytanie11: „Pakiet 5, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 20 lub 25 mm, 
pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również igłę o długości 20 – przy zachowaniu 
dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w odpowiednich 
kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 

Pytanie12: „Pakiet 5, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę wzmocnioną, pozostałe 
parametry bez zmian?” 

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie13: „Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, niewchłanialną, plecioną, 
poliesterową, powlekaną silikonem?” 

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie14: „Pakiet 7 - Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, niewchłanialną, plecioną, 

poliesterową, powlekaną silikonem?” 

Odpowiedź 14: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 

 
Pytanie15: „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 szwu syntetycznego, 

wchłanialnego, plecionego, wykonanego w 100% z kwasu poliglikolowego, powlekanego 
polikaprolaktonem oraz sterynianem wapnia, o okresie wchłaniania 65-70 dni?” 

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie16: „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 szwów pakowanych a 12 szt. 
z odpowiednim przeliczeniem oczekiwanych ilości opakowań?” 

Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający infor-
muje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań. 

 
Pytanie 17: „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 4, 7 podwiązek ciętych 

o długości 3 x 75 cm, z odpowiednim przeliczeniem oczekiwanych ilości podwiązek, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ?” 

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
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asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim prze-
liczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań. 

 
Pytanie 18: „Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o podtrzymy-

waniu 40-50% po 21 dniach?” 
Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 19: „Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nici z powleczeniem anty-

bakteryjnym?”  
Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 20: „Dotyczy pakietu nr 1-9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici w innej wiel-

kości opakowaniach zbiorczych i proporcjonalne przeliczenie ilość opakowań  z dokładno-
ścią do 2 miejsc po przecinku w celu zachowania porównywalności cenowej ofert lub z 
zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę ?” 

Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający infor-
muje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań. 

 
Pytanie 21: „Dotyczy pakietu nr 1, poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 48 mm?” 
 
Odpowiedź 21: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 22: „Dotyczy pakietu nr 1, poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 30 mm 
z nitką o grubości 1?” 

Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 23: „Dotyczy pakietu nr 1, poz. 10, 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 37 
mm z nitką 90 cm?” 

Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 24: „Dotyczy pakietu nr 1, poz. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 30 

mm , wzmocnionej?” 
Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 25: „Dotyczy pakietu nr 1, poz. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 48 mm, 

nie wzmocnionej?” 
Odpowiedź 25: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 
 
Pytanie 26: „Dotyczy pakietu nr 1, poz. 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 30 

mm?” 
Odpowiedź 26: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 27: „Dotyczy pakietu nr 1, poz.24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 30 mm?” 
Odpowiedź 27: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 28: „Dotyczy pakietu nr 4, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 39 mm?” 
Odpowiedź 28: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 29: „Dotyczy pakietu nr 4, poz. 2,4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 24mm 

kosmetycznej, plastycznej z zakończeniem micro-point?” 
Odpowiedź 29: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 30: „Dotyczy pakietu nr 4, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 24mm?” 
Odpowiedź 30: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 31: „Dotyczy pakietu nr 2, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 37 mm?” 
Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 32: „Dotyczy pakietu nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu o podtrzymy-

waniu tkankowym do 70 dni , całkowity czas wchłaniania 180-210 dni?”  
Odpowiedź 32: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
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Pytanie 33: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 8-24 dopuści i będzie wymagał szew syntetyczny, 

pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z 
powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego?” 

Odpowiedź 33: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 34: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 10, 11, 16, 17 poprzez igłę okrągło-tnącą 

rozumie i będzie wymagał igłę, w której część tnąca stanowi końcówkę igły, a następnie 
rozszerza się w stożek w celu łagodnego przejścia w okrągły przekrój trzonu, wykonaną ze 
stopu stali typu ethalloy wykazującego o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu 
z igłami konwencjonalnymi?” 

Odpowiedź 34: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formu-
larzu cenowym. 
 
Pytanie 35: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 8 dopuści i będzie wymagał igłę 1/2 koła 45mm 

okrągła przeciwzakłuciowa, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?” 

Odpowiedź 35: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 36: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 11, 17, 19 oraz 22 dopuści nić o długości 75cm, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?” 

Odpowiedź 36: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 37: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 20 dopuści igłę okrągło-tnącą, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ?” 

Odpowiedź 37: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 38: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 11, 13-17, 19 oraz 22 dopuści opakowania 

konfekcjonowane po 12 saszetek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?”  

Odpowiedź 38: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający infor-
muje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań. 

 
Pytanie 39: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści i będzie wymagał szew antybakteryjny 

wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z polidwuoksanonu, nasączony 
triclosanem, podtrzymywanie tkankowe do 90 dni, całkowity czas wchłaniania 182-238 
dni?” 

Odpowiedź 39: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 40: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 4 poprzez igłę okrągło-tnącą rozumie i będzie 

wymagał igłę, w której część tnąca stanowi końcówkę igły, a następnie rozszerza się w 
stożek w celu łagodnego przejścia w okrągły przekrój trzonu, wykonaną ze stopu stali typu 
ethalloy wykazującego o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu z igłami 
konwencjonalnymi?” 

Odpowiedź 40: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formu-
larzu cenowym. 
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Pytanie 41: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści i będzie wymagał nić poliamidową, 
jednowłóknową, monofilamentową, syntetyczną, pakowaną na mokro w celu ograniczenia 
chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakowania?” 

Odpowiedź 41: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 42: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 2 oraz 4 poprzez igłę dwuwklęsłą rozumie i 

będzie wymagał igłę, której geometria przekroju końcówki zmniejsza kąty brzegów tnących, 
dając lepsze przechodzenie i kontrolę igły, wykonaną ze stopu stali typu ethalloy 
wykazującego o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu z igłami 
konwencjonalnymi?” 

Odpowiedź 42: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formu-
larzu cenowym. 
 
Pytanie 43: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 1 oraz 2 poprzez igłę okrągło-tnącą rozumie i 

będzie wymagał igłę, w której część tnąca stanowi końcówkę igły, a następnie rozszerza się 
w stożek w celu łagodnego przejścia w okrągły przekrój trzonu, wykonaną ze stopu stali 
typu ethalloy wykazującego o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu z igłami 
konwencjonalnymi?” 

Odpowiedź 43: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formu-
larzu cenowym. 
 
Pytanie 44: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 3 poprzez igłę okrągło-tnącą rozumie i będzie 

wymagał igłę, w której część tnąca stanowi końcówkę igły, a następnie rozszerza się w 
stożek w celu łagodnego przejścia w okrągły przekrój trzonu, wykonaną ze stopu stali typu 
ethalloy wykazującego o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu z igłami 
konwencjonalnymi?” 

Odpowiedź 44: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formu-
larzu cenowym. 
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Pytanie 45: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 dopuści i będzie wymagał nić poliamidową, 
jednowłóknową, monofilamentową, syntetyczną, pakowaną na mokro w celu ograniczenia 
chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakowania?” 

Odpowiedź 45: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 46: „Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-3, 5, 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici 
o długości 140 cm?” 

Odpowiedź 46: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 47: „Dotyczy pakietu nr 1, poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 30 mm 

nie wzmocnionej?” 
Odpowiedź 47: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
odpowiednich kolumnach nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zao-
ferowano w danej pozycji. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 
ofert zmieniony i ustalony do dnia 08.04.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30. 
 


