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WSZYSCY 

 

 
 
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 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść 
zapytania wraz z wyjaśnieniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
 
1) Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 – 20 
Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z 
kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną  
50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, 
o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, 
około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? 
Odp.: NIE. 

 
2) Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 21 – 23 
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici 
chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 75% 
po 14 dniach, ok. 65-70% (w zależności od rozmiaru nici) po 28 dniach, ok. 55-60% (w 
zależności od rozmiaru nici) po 43 dniach, ok. 40% po 57 dniach i całkowitym czasie 
wchłaniania 180-210 dni? 
Odp.: NIE. 

 
3) Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 24 – 28 
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) Dotyczy Pakietu nr 2, po. 15 – 19  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici 
barwionej (fiolet) przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego? 
Odp.: TAK. 

 
5) Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 – 4 
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) Dotyczy 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) Dotyczy Pakietu nr 1 – 4 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szwów chirurgicznych od jednego producenta? 
Odp.: NIE. 

 
8) Dotyczy Pakietu nr 1 – 4 
Czy Zamawiający w wymaga dostarczenia szwów chirurgicznych (w tym próbek 
przetargowych) z napisami w języku polskim? 
Odp.: NIE. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienie do 
siwz, stanowi 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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