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Sejny, dnia 13.10.2016 r. 

Wszyscy Wykonawcy 

Tablica ogłoszeń 

Strona internetowa Zamawiającego 

 

Numer sprawy :  08/ZP/2016 

Dotyczy : „Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku 

 z podziałem na 17 pakietów”. 

 

WYJAŚNIENIA 

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) przedstawia poniżej 

wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postepowaniu zapytań i wątpliwości. 

 

Pakiet nr  11.   Hemostatyki 

1. poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  - Hemostatyk powierzchniowy 

wykonany z 100 % utlenionej  celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać 

opatrunku sieciowego. Czas hemostazy max 1-2 min. Czas wchłaniania max. 14 dni pH  2,7 

– 3,5. Potwierdzone działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP. badaniami w 

warunkach In vitro wobec drobnoustrojów zgodnie z USP 31, artykuł 51. pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

2. poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie -  Hemostatyk powierzchniowy 

wykonany z 100 % utlenionej  celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać 

opatrunku sieciowego. Czas hemostazy max 1-2 min. Czas wchłaniania max. 14 dni pH  2,7 

– 3,5. Potwierdzone działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP. badaniami w 

warunkach In vitro wobec drobnoustrojów zgodnie z USP 31, artykuł 51. Rozmiar 1,5x5 

cm. 

Odpowiedź. Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

3. poz. 3 oraz poz 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  - Hemostatyk 

powierzchniowy wykonany z 100 % żelatyny wieprzowej o czasie wchłaniania 3-4 tygodnie  

przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

4. poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  - Hemostatyk powierzchniowy 

wykonany z 100 % żelatyny wieprzowej rozmiarze 8x5x1 cm. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

 



2 
 

 

 

5. poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie -  Hemostatyk powierzchniowy 

wykonany z 100 % utlenionej  celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać 

opatrunku sieciowego. Czas hemostazy max 1-2 min. Czas wchłaniania max. 14 dni pH  2,7 

– 3,5. Potwierdzone działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP. badaniami w 

warunkach In vitro wobec drobnoustrojów zgodnie z USP 31, artykuł 51. Rozmiar 5x12,5 

cm. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet Nr 9 – Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. 

1. Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności postępowania wydzieli do pakietu 

9A poz. nr 2?  

      Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania w pakiecie nr 9 poz. 2 produkt równoznaczny 

w zakresie jego przeznaczenia, a mianowicie: taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania 

moczu u kobiet o parametrach: polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie, 

gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość max. 1950 

µm, rozmiar dł. 45 cm, szer. 1,1 cm, wytrzymałość min. 90 N/cm, brzegi zakończone 

bezpiecznymi pętelkami, taśma wykonana metodą osnowową dziewiarską (o splocie 

kolumienkowym). 

    Produkt jest równoważny w zakresie jego przeznaczenia, a mikroskopijne wręcz różnice w 

parametrach technicznych wynikają z tego, że są to po prostu różni producenci.  

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pakiet 10 – Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu i protezy cystocele.  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w pakiecie nr 10 systemy o parametrach 

równoważnych w zakresie ich przeznaczenia, a mianowicie: 

1. poz. 1 taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o parametrach: 

polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie, gramatura 45 g/m², grubość siatki 

0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość max. 1950 µm, rozmiar dł. 45 cm, szer. 1,1 cm, 

wytrzymałość min. 90 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, taśma wykonana 

metodą osnowową dziewiarską (o splocie kolumienkowym) ?  

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

lub 

2. poz. 1 taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o parametrach: 

polipropylen monofilament, bez plastikowej osłonki, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 

mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość max. 1950 µm, rozmiar: dł. 50 cm, szer. 0,8 cm, a 

w środkowej części 1,2 cm ? 

     Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

3. poz. 2 proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego o 

anatomicznym kształcie, o wymiarach: podstawy 60 mm i 90 mm x wysokość 75 mm, z 

czterema ramionami o długości dolne po 18 cm, górne po 19,5 cm, grubość siatki 0,34 mm, 

gramatura 45 g/m² ? 

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
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Pakiet nr 11  

1. pozycja 1,2. Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o pH 2,5-3,5? Pozostałe parametry bez 

zmian. 

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

2. pozycja 3,4. Czy Zamawiający dopuści hemostatyk powierzchniowy wykonany z  100% z 

żelatyny wieprzowej, czas wchłaniania wynosi 3-4 tygodnie? 

     Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

3. pozycja 5. Czy Zamawiający wydzieli poz. 5 i utworzy z niej oddzielne zadanie?  

     Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

 

Pakiet nr 14  

1. pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych ściereczek wykonanych  

z włókniny w rozmiarze 40 x 40cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pakiet 10 

1. Czy Zamawiający wymaga całkowicie jednorazowego zestawu: narzędzia + implant? 

     Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

2.  pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny zestaw do leczenia 

wysiłkowego nietrzymania moczu, składający się z: 

- Taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonanej z polipropylenu 

monofilamentowego, prasowanej termicznie, porowatość min. 1000mikronów, szerokość 

1,1cm, dł. 50cm. laserowo docięte krawędzie, końce taśmy zgrzewane, taśma w osłonce 

ochronnej.  Taśma zakończoną złączami gwarantującymi trwałe połączenie taśma - 

instrumenty. 

- Narzędzi jednorazowych do zakładania taśmy- 2szt., wyprodukowane ze stali   

chirurgicznej, średnica 3mm, kształt helikalny. 

Taśma zakładana przez otwory zasłonione. Metoda od zewnątrz do wewnątrz tzw. „out – 

in”? 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

3. pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny: 

Zestaw do chirurgicznego leczenia wypadania przedniej ściany pochwy składający się z: 

siatki polipropylenowej, monofilamentowej, mikroporowatej o kształcie anatomicznym z 

podwójnymi ramionami dystalnymi i proksymalnymi z każdego boku. Ramiona do 

przeprowadzenia przez otwory zasłonowe. Siatka pokryta liofilizowanym kolagenem 

zwiększającym integrację tkankową i zmniejszającym ryzyko erozji; sterylnej, jednorazowej, 

profilowanej prowadnicy z pętlą wewnątrz, do bezpiecznego i trwałego zakładania metodą 

przezzasłonową. Technika zakładania od zewnątrz do wewnątrz tzw. "out-in". Kształt 

jednorazowego narzędzia dostosowany do siatki do korekcji przedniej.? 

  Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pakiet 6 

1. Czy Zamawiający  w pozycji 21 dopuści  igłę 3/8 koła 64mm okrągłą tępą 2 dł.90cm, o 

składzie chemicznym takim jak pozostałe nici w pakiecie? 
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    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający w pozycji 22 dopuści igłę 3/8 koła 50mm okrągłą tępą 2 dł. 90cm, o 

składzie chemicznym takim jak pozostałe nici w pakiecie? 

     Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pakiet nr 3 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.1 również na długość igły 37mm z 

nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian? 

 Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.5 również na igłę odwrotnie tnącą, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.8 również na długość nici 75cm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.15 również na długość nici 75cm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.17 również na długość nici 75cm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.18 również na długość nici 45cm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.19 również na igłę najnowszej 

Generali typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „z 

grawerowanym profilem trzonu igły”, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.22 również na długość nici 45cm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie/wykreślenie z Pakietu nr 3| 

pozycji 24? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 3 poz.25 również na igłę kosmetyczną 

najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez 

zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.25 również na długość nici 75cm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 3 poz.26 również na igłę kosmetyczną 

najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „o 

zakończeniu micro-point” z nicią w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
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13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie/wykreślenie z Pakietu nr 3| 

pozycji 26? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.29 również na igłę o krzywiźnie ½ 

koła z nicią o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie/wykreślenie z Pakietu nr 3| 

pozycji 29? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.31 również na długość nici 75cm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 3 poz. 32 również na nici bez klipsów, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie/wykreślenie z Pakietu nr 3| 

pozycji 32? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie/wykreślenie z Pakietu nr 3| 

pozycji 33? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pakiet 12  

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści do postępowania  produkt Cytrynian sodu™ 

13%( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1g – cytrynian sodu 

jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): 

Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią 

nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny 

od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego? 

    Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji 

w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu 

i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l 

) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-

lock, igła typu spike, igła)? 

    Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pakiet 13 pozycja 4,2  

1. Czy Zamawiający  dopuści do postępowania   cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, 

wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa 

cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez 

bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o 

przekroju 14FR i długości 17 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach 

sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw 

apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką 
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echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu 

J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, 

rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik 

prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, 

opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)? 

     Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  4,2 z pakietu 13  i stworzy osobny 

pakiet dla tej pozycji? 

     Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

 

Pakiet nr 2 

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 1, 4, 5: 

Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o dwukierunkowej 

elastyczności, grubość siatki 0,32 mm, porowatość 1390 µm, gramatura 30 g/m², w 

rozmiarze: 

 poz. nr 1- 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 7,5 x 15 cm), 

 poz. nr 4- 6 x 11 cm (specyfikacja wymaga 6 x 14 cm), 

 poz. nr 5- zgodnym z SIWZ ? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 2, 3: 

     Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, ukształtowaną anatomicznie z 

otworem na powrózek, grubość siatki 0,53 mm, porowatość max 1720 µm, gramatura 88 

g/m², w rozmiarze 5 x 11 cm (specyfikacja wymaga 6 x 14 cm i 6 x 12,5 cm) ? 

      Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 6- 8, 13: 

     Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o dwukierunkowej 

elastyczności, grubość siatki 0,40 mm, porowatość max 2270 µm, gramatura 48,8 g/m², w 

rozmiarze: 

 poz. nr 6- 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 7,5 x 15 cm), 

 poz. nr 7- 15 x 15 cm lub 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 20 x 30 cm), 

 poz. nr 8- zgodnym z SIWZ, 

 poz. nr 13- 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 10 x 15 cm )  ? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. 10: 

  Zestaw siatek polipropylenowych, monofilamentowych, dwuczęściowy, składający się z: 

siatki zewnętrznej półsztywnej ukształtowanej anatomicznie z otworem na powrózek 

nasienny, w rozmiarze 4,5 x 10 cm o gramaturze 177 g/m2, grubości siatki 0,53 mm oraz 

korka o średnicy podstawy 5 cm, korek nie jest zakończony tępo? 

    Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

5. Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 11-12: 

Siatkę wewnątrzotrzewnową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową.  Z jednej strony 

wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego 

polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość średnia 830 µm, gramatura średnia 108 

g/m2, z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, w rozmiarze: 

 poz. nr 11- 11 x 14 cm lub 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm), 

 poz. nr 12- 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 20 x 30 cm)? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
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6. W razie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji (od 1 do 13) prosimy o jej/ich 

wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu. 

     Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza i nie wydziela. 

 

Pakiet nr 10 

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10, poz. nr 1: 

 20 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, 

monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, 

jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 

1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, 

wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, 

wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, 

podwójna nić wzmacniająca)? 

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, poz. nr 2: 

● 20 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym 

kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, 

polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, 

długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, podstawa górna 5 cm, podstawa 

dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na 

rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii 

quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić 

wzmacniająca), bez dodatkowej niebieskiej nici ? 

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

3. W razie wyrażenia zgody na jedną z pozycji prosimy o jej wydzielenie i utworzenie 

odrębnego pakietu. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela. 

 

Pakiet nr 11. 

1. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuszcza produkt równoważny lub lepszy o rozmiarze 5x7 cm? 

– pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

2. Poz. 3. Czy Zamawiający dopuszcza produkt równoważny lub lepszy o rozmiarze 8x5x1 

cm cm? – pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

     Odpowiedź.. Zamawiający dopuszcza. 

3. Poz. 5. Czy Zamawiający dopuszcza produkt równoważny lub lepszy o rozmiarze 5x10 

cm? – pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy umowy 

Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie 

czy Zamawiający wyrazi zgodę na: 

1. Zmianę brzmienia § 6 ust. 3 wzoru umowy na następujące: 
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    „W przypadku zwłoki Wykonawcy w  realizacji  dostawy  dłuższej  niż  2  dni,  Wykonawca  

zapłaci karę umowną  w  wysokości  1  %  wartości  niezrealizowanej w terminie dostawy 

za  każdy  dzień  zwłoki. 

    Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

2. 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  1  %  wartości  reklamowanego 

towaru za  każdy  dzień  zwłoki”. 

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

Pakiet nr 3.  

1. Czy Zamawiający wydzieli pozycje 23,32,33 do osobnego pakietu? 

     Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

2. Poz. 19. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pokrytą silikonem? 

     Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

3. Poz. 19. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym 

ostrzem typu micro-point, pokrytą silikonem? 

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

4. Poz. 24. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 3/8 koła, pozostałe parametry bez 

zmian? 

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

5. Poz. 26. Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez 

zmian? 

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pakiet nr 4. 

1. Poz. 12-13. Czy Zamawiający wydzieli pozycje 12-13  do osobnego pakietu? 

     Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

2. Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 55 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

     Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pakiet nr 5.  

1. Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, z kwasu 

poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o zdolności 

podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania 

ok. 42 dni?  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pakiet nr 6. 

1. Czy Zamawiający wydzieli pozycje 21-22 do osobnego pakietu? 

     Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

2. Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, z kwasu glikolowego i 

mlekowego 90/10, powlekane 50% glikolidem i L-laktydem 30/70 i 50% stearynianem 

wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 

28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni? 
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     Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga długości nici 70 cm, dopuści również 

długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?  

     Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 20 do osobnego pakietu? 

     Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

5. Poz. 20. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej i dopuści szew pakowany 

1x75 cm z odpowiednim przeliczeniem liczby saszetek? 

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pakiet nr 7 

1. poz. 11-13.  Czy Zamawiający wydzieli pozycje 11-13 do osobnego pakietu? 

    Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 


