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Numer sprawy 1/2017 

Wykonawcy – wszyscy 

 
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici, szwów oraz staplerów – 1/2017 

 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  
 
Pytanie 1, dot. pakietu nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 3 poz.18 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA 

wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła z zakończeniem micro-point”, pozostałe 

parametry bez zmian? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 3 poz.18 również na igłę o długości 16mm kosmetyczną 

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

zakończeniem micro-point”, pozostałe parametry bez zmian? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 3 poz.18 również na igłę  kosmetyczną o dwuwklęsłych 

bokach lecz bez opisu katalogowego „igła z zakończeniem micro-point”, pozostałe parametry bez 

zmian? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 3 pozycję 18? Odp. Tak, Zamawiający wyłączył 
pozycję 18 z pakietu nr 3 – patrz zmiana SIWZ. 

 

Pytanie 2, dot. pakietu nr 4-6 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici plecionych z kwasu glikolowego, 

powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, syntetyczne, wchłaniające się zgodnie z SIWZ. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3, dot. pakietu nr 4, 5, 7, 9, 11 
Czy Zamawiający w w/w Pakietach, wszędzie tam gdzie wymaga nici o długości 70 cm dopuści w tych 

pozycjach  nitkę o długości 75cm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 4, dot. pakietu nr 7 
Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici monofilamentowe z polidioksanonu, syntetyczne, 

wchłaniające się między 180-210 o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach ok. 65-70%, po 43 

dniach ok. .55-60%, po 57 dniach ok. 40%? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 5, dot. pakietu nr 9 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie nici monofilamentowych  z 

kwasu glikolowego i kaprolaktonu , syntetyczne, wchłaniające się w okresie 90-120 dni od 

zaimplantowania, okres podtrzymywania  ok. 40% po 14 dniach. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

 



Pytanie 6, dot. pakietu nr 10 
Czy Zamawiający dopuści nici pakowane w standardowe saszetki, w które pakujemy wszystkie nasze 

nici, a z którymi Zamawiający miał już możliwość się zapoznać? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 7, dot. pakietu nr 11 
Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici plecione wykonane z kwasu glikolowego, syntetyczne, 

wchłaniające się około 42 dni od zaimplantowania, o okresie podtrzymywania ok. 65% po 7 dniach i 

ok. 50% po 8-11 dniach? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 8, dot. pakietu nr 15 
Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści do wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu 

poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność 

podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od 

wszczepienia  i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni? Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza ale tylko w zakresie asortymentu 104. 

 

Pytanie 9, dot. pakietu nr 1 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 1-4 dopuści szew o długości podwiązki 250cm? Odp. Tak, 

Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 10, dot. pakietu nr 6 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści nici plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane 

mieszaniną stearynianu wapnia oraz e-kaprolaktonu , syntetyczne, wchłaniające się między 60-90 

dniem od zaimplantowania? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 11, dot. pakietu nr 1 i 2 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici z powleczeniem z warstwy polimerowej – etylocelulozy i 

czystego wosku. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 12, dot. pakietu nr  3, id asortymentu 7, 10 i 12 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły o długości 25 mm, zamiast 24 mm. 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 13, dot. pakietu nr  3, id asortymentu 16 
Proszę o dopuszczenie igły o długości 15 mm, zamiast 14 mm i USP 4/0 zamiast 5/0. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 14, dot. pakietu nr  3, id asortymentu 18 
Proszę o dopuszczenie igły o długości 12 mm, zamiast 13 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 15, dot. pakietu nr  4, 5 i 6 
Proszę o dopuszczenie nici plecionych z całkowitą absorbcją  pomiędzy 80 – 90 dni, zamiast 60-90 dni. 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 16, dot. pakietu nr  4 i 5 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji w długości igły +/- 2 mm oraz w długości nici +/- 5 cm 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 17, dot. pakietu nr  10 
Proszę o dopuszczenie nici ze standardową pamięcią szwu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 18, dot. pakietu nr  1 
pozycja 1 -3 



Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 250cm? Odp. Tak, Zamawiający 

dopuszcza. 
 

pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki na rolce o długości 250cm? Odp. Tak, 

Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 19, dot. pakietu nr  3 
pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej nie posiadającej opisu „z 

zakończeniem mikro-point” o długości 12mm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

pozycja 18 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej z dwuwklęsłymi bokami? Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 20, dot. pakietu nr  4, 5 i 6 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia 

przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 21, dot. pakietu nr  4 
pozycja 19, 22-24, 26 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

pozycja 20, 21 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrotnie tnącej standardowych (nie posiadających 

wzmocnienia)? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

pozycja 27 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej nie posiadającej opisu „z 

zakończeniem mikro-point”? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 22, dot. pakietu nr 5 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm we wszystkich pozycjach gdzie 

wymagana jest nitka o długości 70cm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

pozycja 40, 43 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 23, dot. pakietu nr 10 
pozycja 70 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej? Odp. Tak, Zamawiający 

dopuszcza. 
 

pozycja 70, 71 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

pozycja 73 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 24, dot. pakietu nr 13 
pozycja 88, 93 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie 

złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tych pozycji. Odp. Patrz zmiana SIWZ. 
 



Pytanie 25, dot. pakietu nr 15 
pozycja 105 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

pozycja 106 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej? Odp. Tak, Zamawiający 

dopuszcza. 
 

pozycja 107-108 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. Odp. Patrz zmiana SIWZ. 
 

Pytanie 26, dot. pakietu nr 3 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycjach 7-18 w których wymaga szwów z igła odwrotnie  tnącą 

wymaga igieł odwrotnie tnących o trójkątnym kształcie na całej długości igły? Odp. Zamawiający nie 
wymaga, ale dopuszcza. 
 

Pytanie 27, dot. pakietu nr 4 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4, poz. 8, igły odwrotnie tnącej ½ 

koła 48mm niewzmocnionej? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 28, dot. pakietu nr 7 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz.4 igły okrągłej 37mm 

wzmocnionej. Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 29, dot. pakietu nr 8 
Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 1, miał na myśli szew z igłą 76 mm o długości 150 pętla cm czy 

szew z igłą 48mm o długości 200cm pętla? Odp. Zamawiający nie miał na myśli, nasze myśli 

określa opis przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 30, dot. pakietu nr 11 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 poz. 79, szew z igłą okrągłą o krzywiźnie ½koła o wielkości 65 

mm i grubości szwu 2/0? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 


