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DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 

POSTĘPOWANIA 

 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, siatek i staplerów 
dla SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji - PN / 1 / I / 11, wyjaśnienie treści SIWZ nr1. 
 
 
 
1.Dot. Pakietu nr 1, poz. 1, 2  
Czy Zamawiający dopuści igłę mikrochirurgiczną nie posiadającą jednak w swoim opisie 
adnotacji z ,,mikroostrzem”, pozostałe parametry bez zmian?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
2.Dot. Pakietu nr 1, poz. 1,2 
Czy Zamawiający dopuści nić długości 75cm oraz igłę długości 8mm? Pozostałe parametry 
bez zmian. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody 
 
3.Dot. Pakietu nr 1, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści długość igły 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
4.Dot. Pakietu nr 1, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści długość igły 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
5. Dot. Pakietu nr 1, poz. 4 
Czy Zamawiający w pakiecie nr1 poz. 4 dopuści igłę normalną o długości 36 mm? Pozostałe 
parametry bez zmian. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
6.Dot. Pakietu nr 2, poz. 8-11, 29,  
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z powleczeniem antybakteryjnym do osobnego pakietu?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
7.Dot. Pakietu nr 2 
Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam gdzie wymagana jest długość nici 70 cm, równieŜ 
długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
8.Dot. Pakietu nr 2, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia z ,,mikroostrzem”, pozostałe parametry 
bez zmian?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
9.Dot. Pakietu nr 2, poz. 15, 21  
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia  ,,rozwarstwiająca”, pozostałe 
parametry bez zmian?  
W przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskuję o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 
pakietu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
10.Dot. Pakietu nr 4  
Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, z kwasu 
glikolowgo, o okresie podtrzymywania tkanki po 7 dniach ok. 65%, po 8-11 dniach ok. 50% i 
czasie wchłaniania ok. 42 dni?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
11.Dot. Pakietu nr 4, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści krzywiznę igły ½ lub 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
12.Dot. Pakietu nr 4, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści igłę tnącą kosmetyczną bez określenia z ,,II generacji, 
dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
13.Dot. Pakietu nr 5 
Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, monofilament, 
kopolimer kwasy glikolowego i kaprolaktonu, o czasie wchłaniania 90-120 dni?  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 



14.Dot. Pakietu nr 5, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
15. Dot. Pakietu nr 6 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści szew wykonany z polidioxanonu o okresie wchłaniania 180-
210dni? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
16.Dot. Pakietu nr 6 
Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, monofilament, 
polidioksanon, o czasie wchłaniania 180-210 dni, fioletowy?  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
17.Dot. Pakietu nr 8, poz. 4, 7, 9, 11-17 
Czy Zamawiający dopuści kolor nici ciemno niebieski, pozostałe parametry bez zmian?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
18.Dot. Pakietu nr 10 
Czy Zamawiający dopuści kolor nici zielony, pozostałe parametry bez zmian?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
19.Dot. Pakietu nr 10, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
20.Dotyczy Pakiet nr 13 dostawa staplerów chirurgicznych 
 
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie moŜliwości zaoferowania produktów równowaŜnych: 
 
 a) w pozycji nr 1 jednorazowych staplerów okręŜnych, zakrzywionych, z głowicą sztywną 
(umoŜliwiających jednocześnie swobodne wyprowadzenie głowicy staplera dzięki znacznie 
większej wewnętrznej średnicy zespolenia po odcięciu tkanki niŜ w przypadku staplerów z 
głowicą łamaną) z precyzyjną manualną regulacją i kontrolą docisku, załadowanych 
tytanowymi zszywkami w okręŜnym naprzemiennym układzie dwóch koncentrycznych 
pierścieni oraz wyposaŜonych w ostrze tnące automatycznie odcinające tkankę podczas 
uwalniania staplera oraz blokadę uchwytu spustowego, średnice 25 mm (ze zszywkami do 
tkanki standardowej lub grubej), 28 mm, 31 mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
b) w pozycji nr 4 jednorazowych staplerów liniowych poprzecznych o długości linii szwu 
45mm, załadowanych zszywkami tytanowymi do tkanki grubej (wysokość zszywki  4,8mm)? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 



 
c) w pozycji nr 5 jednorazowych staplerów liniowych poprzecznych o długości linii szwu 
60mm, załadowanych zszywkami tytanowymi do tkanki grubej (wysokość zszywki  4,8mm)? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 
 

21.Dotyczy pakietu nr 11 poz.1 
Czy zamawiający dopuści monofilamentową siatkę chirurgiczną z przędzy polipropylenowej, 
cienka (0,6mm), lekka (36g/m2), o wymiarze porów 1,6mm x 2,6mm w rozmiarze 6cm x 
11cm. Pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.  
 
22.Dotyczy pakietu nr 11 poz.2 
Czy zamawiający dopuści monofilamentową siatkę chirurgiczną z przędzy polipropylenowej, 
cienka (0,6mm), lekka (36 g/m2), o wymiarze porów 1,6mm x 2,6mm w rozmiarze 10cm x 
15cm. Pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
23. Dotyczy pakietu nr 12 
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie monofilamentową siatkę chirurgiczną syntetyczną, 
dwuskładnikową (PVDF+PP), dzianą o grubości 0,7 mm z otwartymi porami (wielkość 
porów 80% > 1,0mm), powodująca szybkie i całkowite wgajanie się od strony ściany 
otrzewnowej z jednoczesnym zapobieganiem adhezji siatki do jelit – rozmiar 20cm x 30 cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
24. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty (referencji) na jednorazowy 
sprzęt medyczny? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
25. Dot. Pakietu nr 1 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści igłę 10mm i nić 75cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
26. Dot. Pakietu nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści igłę 8mm lub 10mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
27. Dot. Pakietu nr 8 
Czy Zamawiający dopuści nici czarne w kaŜdej pozycji? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
28. Dot. Pakietu nr 2 



Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o czasie podtrzymywania tkankowego 30% po 21 
dniach spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
29. Dot. Pakietu nr 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75cm i igłę okrągłą bez określenia rozwarstwiająca? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
30. Dot. Pakietu nr 2 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75cm i igłę okrągłą bez określenia rozwarstwiająca? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
31. Dot. Pakietu nr 2 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75cm i igłę okrągłą bez określenia rozwarstwiająca? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
32. Dot. Pakietu nr 2 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75cm i igłę okrągłą bez określenia rozwarstwiająca? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
33. Dot. Pakietu nr 2 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści igłę standardową bez określenia wzmocniona? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
34. Dot. Pakietu nr 2 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści igłę standardową bez określenia wzmocniona? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
35.Dot. Pakietu nr 2 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75cm i nić powleczoną mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearynowo-wapniowego zamiast powleczenia 
antybakteryjnego? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
36. Dot. Pakietu nr 2 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75cm i nić powleczoną mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearynowo-wapniowego zamiast powleczenia 
antybakteryjnego? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
37. Dot. Pakietu nr 2 poz. 10 



Czy Zamawiający dopuści długość nici 75cm i nić powleczoną mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearynowo-wapniowego zamiast powleczenia 
antybakteryjnego? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
38. Dot. Pakietu nr 2 poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75cm, długość igły 30mm i nić powleczoną 
mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearynowo-wapniowego zamiast 
powleczenia antybakteryjnego? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
39. Dot. Pakietu nr 2 poz.12 
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 30mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
40. Dot. Pakietu nr 2 poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 30mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
41. Dot. Pakietu nr 2 poz. 14 
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 30mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
42. Dot. Pakietu nr 2 poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści długość igły 37mm i igłę okrągłą bez określenia rozwarstwiająca? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
43. Dot. Pakietu nr 2 poz.16 
Czy Zamawiający dopuści długość igły 37mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
44. Dot. Pakietu nr 2 poz.17 
Czy Zamawiający dopuści długość igły 37mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
45. Dot. Pakietu nr 2 poz. 18 
Czy Zamawiający dopuści długość igły 37mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
46. Dot. Pakietu nr 2 poz. 19 
Czy Zamawiający dopuści długość igły 37mm  długość nici 90cm?, 
 



Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
47. Dot. Pakietu nr 2 poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści długość igły 37mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
48. Dot. Pakietu nr 2 poz. 21 
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia rozwarstwiająca? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
49. Dot. Pakietu nr 2 poz. 24 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
50. Dot. Pakietu nr 2 poz. 25 
Czy Zamawiający dopuści długość igły 48mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
51. Dot. Pakietu nr 2 poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści długość igły 48mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
52. Dot. Pakietu nr 2 poz. 27 
Czy Zamawiający dopuści długość igły 48mm i długość nici 90cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
53. Dot. Pakietu nr 2 poz. 28 
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 48mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
54. Dot. Pakietu nr 2 poz. 29 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75cm i nić powleczoną mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearynowo-wapniowego zamiast powleczenia 
antybakteryjnego? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
 
55. Dot. Pakietu nr 2 poz. 37 
Czy Zamawiający dopuści długość igły 76mm i długość nici 75cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
56. Dot. Pakietu nr 5 poz. 6 



Czy Zamawiający dopuści długość nici 75cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
57. Dot. Pakietu nr 5 poz. 14  
Czy Zamawiający dopuści długość igły 40mm i długość nici 75cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
58. Dot. Pakietu nr 8 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści kolor nici niebieski? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
59. Dot. Pakietu nr 11 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową lekką, niewchłanianą o gramaturze 
38g/m2? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
60. Dot. Pakietu nr 11 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową lekką, niewchłanialną o gramaturze 
38g/m2? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
61. Dot. Pakietu nr 12 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści siatkę przeciwzrostową, polipropylenową, kompozytową do 
zaopatrywania przepuklin pooperacyjnych z błoną acetylokolagenową zabezpieczającą przed 
przyrostem 10 dni i rozpuszczającą się do 20 dni z dodatkiem glikolu polietylenowego? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
62. Dot. Pakietu nr.11 poz. 1 i 2 
Czy Zamawiający dopuści sterylne siatki przepuklinowe częściowo wchłaniane, 
polipropylenowe monofilamentowe, powleczone wchłanianym związku kwasu 
poliglikolowego / kaprolactonu (PGACL), o wielkości oczek 2-4mm, grubość siatki 0,55mm, 
gramaturze po wchłonięciu 28/g/m2 , czas absorpcji części wchłanianej 90-120 dni? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
63. Dot. wzór umowy paragraf 5  
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 
„W przypadku stwierdzenia przypadków nienaleŜytego wykonania umowy reklamacje będą 
załatwiane w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od daty zgłoszenia.” 
 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody. Zapis ten zostanie uzupełniony po wybraniu 
oferty najkorzystniejszej, na podstawie terminu jaki zaoferuje Wykonawca w formularzu 
ofertowo-cenowym. 
 
 



64. Dot. Wzór umowy paragraf 6 ust 1 pkt b) 
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 
„W razie nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy: 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu Kary umowne: 
 b) w wysokości 0,1 % wartości dostawy nie wykonanej w terminie, za kaŜdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia; 
 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 
 
 
PowyŜsze odpowiedzi naleŜy traktować jako integralną część SIWZ na wyŜej 
wymienione postępowanie. 
 
 
 
 
 
 
        /Likwidator SP ZOZ  
        w Głubczycach w Likwidacji 
        Adam Jakubowski/ 

                                                                                           ……...................................... 
                                                                                            Kierownik Zamawiającego 


