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Numer sprawy 4/2017 

Wykonawcy – wszyscy 

 
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici oraz staplerów dla Powiatowego 

Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. – 4/2017 

 

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 5 
Ze względu na występowanie na rynku staplerów z różnymi rozmiarami zszywek wnosimy o 

wyjaśnienie, czy w poz. pierwszej (ID asortymentu 88)  należy zaoferować staplery ze zszywkami 

szerokimi typu W o rozmiarach: szerokość 7,0 mm, wysokość 4,0 mm, grubość drutu 0,6m. Odp. 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 2, dot. pakietu nr 6 
Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. pierwszej (ID asortymentu 109) 

jednorazowych staplerów z nożem zintegrowanym z ładunkiem, spełniających ku  parametry 

techniczne SIWZ Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi na wniosek nr 2 wnosimy o  dopuszczenie możliwości 

zaoferowania w poz. pierwszej (ID asortymentu 109) jednorazowych staplerów o długości linii szwu 

77 mm, z nożem zintegrowanym ze staplerem, spełniających pozostałe parametry techniczne SIWZ 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Wnosimy o wydzielenie ostatniej pozycji (ID asortymentu 113) z tego pakietu i utworzenie z niej 

odrębnego pakietu. Staplery opisane w tej pozycji są specyficzne tylko dla jednego dostawcy i blokują 

złożenie oferty w pakiecie nr 6 pozostałym oferentom. Odp. Zamawiający nie wydzieli ostatniej 

pozycji z tego pakietu i nie utworzy z niej odrębnego pakietu. 

 
Pytanie 3, dot. pakietu nr 1 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici z powleczonych gładką warstwą polimeru. Włókno jest 

hydrofobowe, praktycznie wykluczone jest wsiąkanie płynów. Maksymalne wydłużenie nici wynosi 15 

%. Nić nie podlega w tkankach degradacji enzymatycznej nawet po długotrwałym wszczepieniu. 

Zachowuje długotrwale wytrzymałość na rozciąganie i niezawodność węzłów. Odp. Zamawiający nie 

dopuszcza. 
 

Pytanie 4, dot. pakietu nr 6 
poz.109-110. 

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 

110 adekwatnych ładunków, a w pozycji 109 jednorazowych staplerów z nożem o długości linii szwu 

77mm, załadowanych ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i 

grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm) – do wyboru przez Zamawiającego. Nóż 

zintegrowany ze staplerem. Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 



 

poz.111-112. 

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 

112 adekwatnych ładunków, a w pozycji 111 jednorazowych staplerów z nożem o długości linii szwu 

102mm, załadowanych ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) 

i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). ) – do wyboru przez Zamawiającego. Nóż 

zintegrowany ze staplerem. Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

poz.113. 

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie 

jednorazowych staplerów liniowych poprzecznie tnących o długości zszywania 30mm i 40mm, 

załadowanych ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej 

(wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). ) – do wyboru przez Zamawiającego. Odp. Zamawiający 

nie dopuszcza. 

 


