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Sejny, dnia 11 lipca 2014 r. 
 

Wszyscy Wykonawcy 
Strona internetowa Zamawiającego 

Tablica ogłoszeń Zamawiającego 
 
znak postępowania: 08/ZP/2014  
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na dwadzieścia jeden 
pakietów: materiałów szewnych, płynów do ciągłych terapii nerkozastępczych, materiałów 
eksploatacyjnych do Multifiltrate, kontrastu, elektrod, rękawic, staplerów. 
 
 

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami. 

I. Pytania odnośnie Pakietu nr 13 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 13 poz.1 również na igłę o długości 37mm z 

nicią czarną o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian? 
       Odpowiedź. Tak. 
2. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 13 pozycję 1? 

Odpowiedź. Nie. 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 13 poz. 14 na nić o długości 45cm, pozostałe 

parametry bez zmian? 
Odpowiedź. Tak. 

4. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 13 pozycję 14? 
Odpowiedź. Nie. 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 13 poz. 18 na nić o długości 45cm, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź. Tak. 

6. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 13 pozycję 18? 
Odpowiedź. Nie. 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 13 poz. 22 również na igłę kosmetyczną 
najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu „igła z zakończeniem micro-point" z nicią w 
kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian? 

         UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła jest igłą najnowszej generacji typu XFLEX. 
Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. 
Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie 
łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły 
zalecane jest w chirurgii plastycznej I estetycznej. 

         Odpowiedź. Tak. 
8. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 13 pozycję 22? 

Odpowiedź. Nie. 
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9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 13 poz. 24 na nić w kolorze czarnym, 
pozostałe parametry bez zmian? 
 Odpowiedź. Tak. 

10.  Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 13 pozycję 24? 
 Odpowiedź. Nie. 

11.  Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 13 pozycję 19, 20, 25, 26, 28, 29 i 30? 
 Odpowiedź. Nie. 

 
II. Pytania odnośnie Pakietu nr 6 
1. Czy Zamawiający, w przypadku składania przez wykonawcę oferty na wyroM medyczni 

opisane w pakiecie nr 6, odstąpi od warunku zawartego w pkt 62b SIWZ tj posiadania 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w postaci 
przedstawienie zezwolenia, koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej? 

       Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

  

III. Pytania odnośnie Pakietu nr 5 
1. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 5 pozycje 5, 8, 9, 10, 11 do oddzielnego pakietu  

uwzględniając opcjonalny opis techniczny wyrobów: 
    poz. 5: Stapler okrężny jednorazowy wygięty z automatycznym    dociskiem tkanki, z łamanym 

kowadełkiem po oddaniu strzału. Rozmiar staplera 24, 26, 29, 32 mm. Wysokość otwartej 
zszywki 4,5 mm, 4,8 mm oraz 5,0 mm w zależności od rozmiaru staplera. Ergonomiczny 
uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.  

 
poz. 8: Jednorazowy stapler liniowy 60 mm z nożem w ładunku, załadowany ładunkiem 

zszywek do tkanki standardowej 3,8 mm (1,5 mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej 4,8 
mm (2 mm po zamknięciu). Zszywki tytanowe formują się w kształt zbliżony do litery B. 
Zamawiający określi rodzaj ładunku w staplerze. Rękojeść staplera pokryta warstwą 
antypoślizgową z możliwością obustronnego odpalenia ładunku.  
 

poz. 9. Jednorazowy stapler liniowy 80 i 100 mm z nożem w ładunku, załadowany ładunkiem 
zszywek do tkanki standardowej 3,8 mm (1,5 mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej 4,8 
mm (2 mm po zamknięciu). Zszywki tytanowe formują się w kształt zbliżony do litery B. 
Zamawiający określi długość i rodzaj ładunku w staplerze podczas składania zamówienia. 
Rękojeść staplera pokryta warstwą antypoślizgową z możliwością obustronnego odpalenia 
ładunku. 
 

poz. 10. Ładunek do staplera liniowego 60 mm z nożem załadowany zszywkami o wysokości 3,8 
lub 4,8 mm przed zamknięciem do wyboru przez zamawiającego. Zszywki tytanowe 
formują się w kształt zbliżony do litery B. Ładunek posiada 4 rzędy naprzemiennie 
ułożonych tytanowych zszywek. 
 

poz. 11. Ładunek do staplera liniowego 80 i  100 mm z nożem załadowany zszywkami o 
wysokości 3,8 lub 4,8 mm przed zamknięciem do wyboru przez zamawiającego. Zszywki 
tytanowe formują się w kształt zbliżony do litery B. Ładunek posiada 4 rzędy 
naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek. 

Odpowiedzi do Pakietu nr 5 poz. 5, 8, 9, 10, 11.  Zamawiający pozostaje przy zapisach    
SIWZ. 
 
IV. Pytania odnośnie Pakietu nr 4 
poz.  1-2 oraz 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie hemostatyków o pH 3-4 o działaniu 

bakteriobójczym potwierdzonym badaniami oraz oświadczeniami wytwórcy przy 
zachowaniu pozostałych parametrów? 

     Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
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poz. 3-4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie hemostatyków o czasie wchłaniania 3-4 
tygodnie przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

     Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
V. Pytania odnośnie Pakietu nr 10 
poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych ściereczek wykonanych z 

włókniny w rozmiarze 40 x 40cm? 
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 
VI. Pytania odnośnie Pakietu nr 11 

poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic posiadających warstwę 
antypoślizgową na całej powierzchni, długość całkowita   285-300mm przy zachowaniu 

pozostałych parametrów? 
       Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic posiadających warstwę 

antypoślizgową na całej powierzchni, długość całkowita   286-309mm przy zachowaniu 

pozostałych parametrów?   
       Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
poz. 2. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu 100% testowania elektronicznego na 

szczelność. 
Odpowiedź. Zamawiający nie odstąpi od wymogu. 

 
VII. Pytania odnośnie Pakietu nr 13 
poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką o długości 75cm? 
         Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm? 
         Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm? 
         Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
poz. 19-20, 25-26, 28-30 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. 
        Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 
poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły kosmetycznej najnowszej generacji Xflex  

barwionej na niebiesko? 
        Odpowiedź. Zamawiający  dopuszcza. 
poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? 
        Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
VIII. Pytania odnośnie Pakietu nr 16 
pak. 16. Czy   Zamawiający   dopuści   zaoferowanie   nici   powlekanych polikaprolaktonem i 

stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 7 dniach przy 
zachowaniu pozostałych parametrów? 

         Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
poz. 1, 6, 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm? 
         Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
poz. 2, 14 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? 
            Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm z nitką o długości 75cm? 
           Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm z nitką o długości 75cm? 
         Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
poz. 10, 12 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. 
         Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
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poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej? 
         Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
IX. Pytania odnośnie Pakietu nr 11 

poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w powyższej pozycji dopuści 
rękawice chirurgiczne neoprenowe 

- o grubości na palcu 0,200 mm, 
- przebadane na przenikanie leków cytostatycznych zgodnie z normą ASTM D 6978, 

          Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź. Zamawiający  dopuszcza. 
poz. 2. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w powyższej pozycji 

- dopuści datę sterylizacji na opakowaniu, które jednocześnie jest datą wyprodukowania    
rękawicy. 

- dopuści rękawice pakowane po 50 par 
- odstąpi od wymogu testowania elektronicznego na szczelność. 
Odpowiedź.  Zamawiający dopuszcza datę sterylizacji na opakowaniu, które 
jednocześnie jest datą wyprodukowania    rękawicy oraz pakowanie rękawic po 50 
par. Zamawiający nie dopuszcza odstąpienia od wymogu testowania 
elektronicznego na szczelność. 

 
X. Pytania odnośnie Pakietu nr 4 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 pozycji 1-2 hemostatyku 

powierzchniowego, szczegółowo opisanego poniżej, wykonanego z utlenionej celulozy 
(zamiast utlenionej regenerowanej celulozy)? 

       Proponowany przez nas hemostatyk powierzchniowy wykonany z utlenionej celulozy 
spełnia wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w siwz. Ponadto 
proponowany przez nas hemostatyk wykazuje działanie bakteriobójcze aż na 40 
szczepów bakterii (zostało to potwierdzone badaniami in vitro) co czyni go produktem o 
najszerszym spektrum działania bakteriobójczego spośród dostępnych tego typu 
produktów na rynku. Warto również podkreślić, hemostatyk powierzchniowy wykonany 
z utlenionej celulozy jest po prostu tańszy od swoich odpowiedników wykonanych z 
utlenionej regenerowanej celulozy. 

       Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 
2. Czy Zamawiający wymaga aby hemostatyk powierzchniowy z pakietu nr 4 pozycji 1-2 oraz 5 

wchłaniał się w czasie od 7 do 14 dni? 
Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga. 

 
XI. Pytania odnośnie projektu umowy 

1. Czy Zamawiający w § 6 ustęp 3 zastąpi słowa „wartości przedmiotu umowy" słowami 
„wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie"? 

        Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
2. Czy Zamawiający w § 6 ustęp 4 zastąpi słowa „wartości przedmiotu umowy" słowami 

„wartości brutto towaru wadliwego"? 
  Odpowiedź.  Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

3.    Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 
ust 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcje natarci kar umownych 
proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na: 
 Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: „Suma naliczonych kar umownych nie 

przekroczy 4,9 % wartości umowy"? 
  Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 Zmianę brzmienia § 6 ust. 1 wzoru umowy na następujące: 
     „W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody  
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      Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4,9 %  
     wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. 
Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 Zmianę brzmienia § 6 ust. 3 wzoru umowy na następujące: „W przypadku zwłoki 
     Wykonawcy w realizacji dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w  
     wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy  
     dzień zwłoki.  
Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 Zmianę brzmienia § 6 ust. 4 wzoru umowy na następujące: „W przypadku zwłoki 

Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 ust. Umowy, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości reklamowanego towaru za każdy 
dzień zwłoki".   

       Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do 

umowy postanowienia o następującym brzmieniu:  
 „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena 

brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy" 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu do    
umowy. 

 
XII. Pytania odnośnie Pakietu nr 4 
poz. 1, 2, 5. Czy Zamawiający dopuści produkty o wartości pH 2,5 - 3,5; wszystkie pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 
         Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
 
XIII. Pytania odnośnie Pakietu nr 11 
poz. 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy 

chirurgicznej sterylnej trójwarstwowej półsyntetycznej lateksowo nitrylowej, bezpudrowej, z 
rolowanym mankietem z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, silikonowaną od 
wewnątrz, bez polimeryzowania na zewnątrz. 

          Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic poliizoprenowych, z wewnętrzną warstwą 

polimerową o strukturze sieci, o długości min. 270 mm. 
          Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
poz. 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy do 

neurochirurgii sterylnej trójwarstwowej półsyntetycznej lateksowo nitrylowej,  bezpudrowej, 
z rolowanym mankietem z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, w kolarze 
jasnobrązowym, w 100% testowane na szczelność, o grubości na  palcu 0,25mm,o długości 
300mm, o AQL <1, pakowane po 40 par, 

           Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
poz. 2.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 50 par, AQL = 1, w  

100% procentach testowanych na szczę ność, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
           Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

XIV.  Pytania odnośnie Pakietu nr 19 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy do chirurgicznego leczenia 

wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonanej z polipropylenu 
monofilamentowego, dzianej, posiadającej duże pory (powyżej 130 um), o bardzo 
niskiej elastyczności na poziomie do 8%, całkowicie niewchłanialnej, zakładanej 
przez otwory zasłonowe drogą „out-in" narzędziem wielokrotnego użytku, 
wykonanym ze stali chirurgicznej z oczkiem i ergonomiczną rękojeścią, Taśma o  
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długości 60cm, szerokości maksymalnej 10-1 Imm (zwężana na końcach), pakowana 
w plastikowe korytko umożliwiające napełnienie płynem, celem zwilżenia przed 
zabiegiem. 
Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy do operacyjnego leczenia 
wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonanej z polipropylenu 
monofilamentowego, o grubości nici w granicy do 0,15mm, jednorodnej całkowicie 
niewchłanialnej, o wymiarach: długość do 600mm, szerokość do 15mm. Brzegi taśmy 
gładkie, zakończenie proste, zwężane, taśma o łatwej i wygodnej aplikacji, nie 
wymagające plastikowej osłonki z uwagi na to iż jest nierozciągliwa i nie strzępi się. 
Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

XV. Pytania odnośnie Pakietu nr 20 
poz. 4, 5, 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunków pakowanych w opakowania po 12 

sztuk. 

         Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
poz. 7. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje 

staplerów liniowych z nożem 80 mm – zszywki 3,8 i 4,8? 
         Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
poz. 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplerów skórnych pakowanych w opakowania po 

12 sztuk. 
         Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
XVI. Pytania odnośnie Pakietu nr 10 
poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodą na zaoferowanie ściereczek w rozmiarze 33 x 33 cm 

pakowanych a ' 2 szt.? Pozostałe parametry zgodnie z siwz. 
         Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 
poz. 2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony zabezpieczającej 

przewody video i optyki endoskopowej o rozmiarze 13 x 250 cm? 
         Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

XVII. Pytania odnośnie Pakietu nr 8 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, jaki skład jakościowy i ilościowy musi 
posiadać IOMERON 50 ML w pakiecie nr 8? 

            Odpowiedź. Zamawiający wymaga Iomeron 300 mg jodu/ml 50 ml. 
 
XVIII. Pytania odnośnie Pakietu nr 2 
poz. 6: Czy Zamawiający dopuści nici 53 cm z zachowaniem pozostałych parametrów? 
           Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
poz. 7: Czy Zamawiający dopuści igłę niewzmocnioną z zachowaniem pozostałych 

parametrów? 
           Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
poz. 8: Czy Zamawiający dopuści igłę niewzmocnioną z zachowaniem pozostałych  

parametrów? 
            Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
poz. 9: Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów? 
            Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
poz. 11: Czy Zamawiający dopuści igłę niewzmocnioną z zachowaniem pozostałych 

parametrów? 
           Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
XIX. Pytania odnośnie Pakietu nr 2 
poz. 2, 3, 5, 11. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia rozwarstwiająca,  
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          pozostałe parametry bez zmian? 

                   Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
poz. 6. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 

pakietu. 
                   Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela. 

poz. 9-12. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 9-12 do osobnego pakietu lub dopuści szew bez 
powleczenia antybakteryjnego? 

         Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela i nie dopuszcza. 
 
XX. Pytania odnośnie Pakietu nr 13 
poz. 19, 20, 22, 30. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do 

osobnego pakietu. 
         Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela. 
poz. 28-29. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 

pakietu. 
         Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela. 
 
XXI. Pytania odnośnie Pakietu nr 14 
poz. 12-14. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 

pakietu. 
         Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela. 
poz. 9. Czy Zamawiający dopuści szew z igła o długości 55 mm, pozostałe parametry bez 

zmian? 
         Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
XXII. Pytania odnośnie Pakietu nr 16 
Czy Zamawiający dopuści plecionkę o czasie wchłaniania 42 dni, syntetyczna, 100 % kwas 
poliglikolowy, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu 
podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%? 
Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
XXIII. Pytania odnośnie Pakietu nr 17 
Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, wchłaniany, syntetyczny, składający się z mieszaniny 

kwasu glikolowego i mlekowego (glikolid i L-laktyd 90/10), powlekany 50% glikolodem i L-

laktydem (30/70) i 50% stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym  75% po 14 dniach, 

50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i czasie wchłaniania do 70 dni? 
Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
poz. 6. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40 mm, pozostałe parametry bez zmian lub z igłą 

okrągłą z tnącym końcem 45 mm? 
         Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
poz. 8. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

         Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
poz. 21-22. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 

pakietu. 
         Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela. 
 
XXIV. Pytania odnośnie Pakietu nr 1 
1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 1 miał na myśli: Taśmę do leczenia wysiłkowego 

nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele o parametrach: materiał: polipropylen 
monofilament, osłonięta osłonką, długość: 45 cm (+/- 0,5 cm), szerokość 1,1 cm (+/- 0,1 
cm) w części podcewkowej 3,5 cm (+/- 0,1 cm), grubość: 0,33 (+/- 0,01 mm), porowatość 
84%, gramatura: 48 g/m², technologia quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi 
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 pętelkami, wytrzymałość 70 N/cm. 

       Odpowiedź. Tak, Zamawiający miał na myśli. 
2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 2 miał na myśli: Taśmę do leczenia wysiłkowego 

nietrzymania moczu u kobiet, parametry zestawu: materiał: polipropylen monofilament, 
plastikowa osłonka na taśmie – wymóg zapewnienia sterylności, osłonki nie mogą na 
siebie zachodzić, w środku taśmy brak osłonki na odcinku min 1,5 cm (ułatwia lepsze 
pozycjonowanie taśmy); gramatura 48 g/m² (+/- 0,02 g/m²), grubość siatki 0,33 mm (+/- 
1%), porowatość max. 1870 µm (=/- 10 µm), grubość nitki 80 µm (+/- 0,5 µm), rozmiar: 
dł. 45 cm (+/- 0,5 cm) szer. 1,1 cm, wytrzymałość 70N/cm, technologia quadriaxial, brzegi 
zakończone bezpiecznymi pętelkami. 

       Odpowiedź. Tak, Zamawiający miał na myśli. 
 
XXV. Pytania odnośnie Pakietu nr 11 
poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawiczki pakowane po 50 par, pozostałe parametry  

zgodnie z SIWZ? 
       Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
 
XXVI. Pytania odnośnie Pakietu nr 9 

poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne bez kabla 

jednorazowego użytku, dla dzieci i dorosłych, długość 122, szerokość 176 mm, podłoże 

z pianki polietylenowej, dwudzielne, hydrożelowe, z okalającym każdą z dwóch części 

pierścieniem bezpieczeństwa rozprowadzającym prąd równomiernie na całej 

powierzchni elektrody, niewymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku 

do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania aplikacji elektrody 

neutralnej, powierzchnia przewodzenia 110 cm², z etykietami do wklejania w protokół 

operacyjny pacjenta, pakowane po 50 szt. w opakowaniu? Czy Zamawiający wymaga 

zaoferowania 100 szt. elektrod? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.  

poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel łączący do elektrod neutralnych, 

wtyczka od strony generatora średnica 6,3 mm, kabel bez kolorowego znacznika? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.  

 

 


