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W S Z Y S C Y 
 
 

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego 
Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem 

 
 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, 
poz. 1250 i poz. 1265), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu: 
1) Pytanie dot. Pakiet nr 2 poz. 1-23 
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy 
syntetyczne, wchłanialne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego i mlekowego, 
powlekane mieszaniną poli(glikolidu-co-L-laktydu (30/70) oraz stearynianem 
wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego  po 14 dniach ok. 75%, wchłaniające 
się  w okresie 60-70 dni? Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co 
najważniejsze to samo bezpieczeństwo. 
Odp.: NIE. 

                     
2) Pytanie dot. Pakiet nr 2 poz. 24-26 
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy 
syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z pilidioksanonu, wchłaniające się w 
okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego dłuższym tj. w 14 dniu 
ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% ( w zależności od rozmiaru nici) w  43 dniu ok. 55%-
60%  pierwotnej siły   ( w zależności od rozmiaru nici) w  57 dniu ok. 40% pierwotnej 
siły ?  
Zapewniają one dokładnie te same właściwości a dodatkowo wydłużony czas 
podtrzymywania tkanek zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo. 
Odp.: NIE 
 
3) Pytanie dot. Pakietu nr 2 poz. 27-31 
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy 
syntetyczne, monofilamentowe, fioletowe, składające się z kopolimeru kwasu 
glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni i wchłaniające się 
w okresie 90-120 dni?  
Odp.: NIE 

 
4) Pytanie dot.  Pakiet nr 2 poz. 19-21 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici 
barwionej ( fiolet ) przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ? 
Odp.: NIE 

 
5) Pytanie dot.  Pakiet nr 3 poz. 1-3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici 
csyntetycznych, niewchłanialnych, plecionych, poliestrowych bez wymogu aby każde 
włókno oddzielnie było powlekane ? 
Odp.: NIE 

 
6) Pytanie dot. Pakietu nr 3 poz. 2 



Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 
30 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ? 
Odp.: NIE 
 

7) Pakiet 1, pozycja 1-11 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne 
zawierało datę produkcji, przy zachowaniu pozostałych wymagań siwz?  
Odp.: Zgodnie z siwz, jeżeli dotyczy. 
 
8) Pakiet 1, pozycja 1-11 
Czy Zamawiający wymaga aby igły wykonane były z najwyższej jakości mocnej stali 
nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na 
odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów? 
Odp.: Zgodnie z siwz. Wszystkie wymagane dokumenty są wskazane w pkt 10 
siwz. Natomiast twardość igły jest jednym z podkryteriów w kryterium jakości. 
 
9) Pakiet 1, pozycja 1-11 
Czy Zamawiający wymaga aby szwy pakowane były w opakowania podwójnie sterylne tj. 
wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta 
posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier? 
Odp.: Zgodnie z pkt 3 siwz. 
 
10) Pakiet 1, pozycja 1-11 
Czy Zamawiający wymaga aby szwy sterylizowane były tlenkiem etylenu? 
Odp.: TAK. 
 
11) Pakiet 1, pozycja 1-11 
Czy Zamawiający wymaga aby szwy były w kolorze ciemno granatowym? 
Odp.: Zgodnie z opisem. Dopuszcza się kolor ciemno-granatowy. 
 
12) W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy 
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu 
umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Odp.: Postanowienie pozostaje bez zmian. 
 
13) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 
postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1, 5: 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
 
     a) W przypadku opóźnienia realizacji dostawy przedmiotu umowy, za każdy dzień 
         zwłoki obciąża się Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości 
         brutto zamówionej partii, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto   
         opóźnionej w realizacji dostawy przedmiotu umowy. 
Odp.: Postanowienie pozostaje bez zmian. 
 
5. W przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci 
drugiej karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości brutto pakietu, 
którego dotyczy, określonej w § 4 umowy. 
Odp. TAK. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
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