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WSZYSCY 

 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na sukcesywną dostawę nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” 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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje 
treść zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
 

1) Dot. zapisów SIWZ 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli 
Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne 
oświadczenie wraz z ofertą? 
Odp.: Oświadczenie należy przedłożyć zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, czy 
 

2) Pakiet nr 2, poz. 1-16 
Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z 
kwasu glikolowego i mlekowego, powlekaną mieszaniną  kwasu glikolowego i mlekowego 
oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach i 
okresie wchłaniania 60-70 dni? 
Odp.: Nie. 
 

3) Pakiet nr 2, poz. 17-18 
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici 
chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 
14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym 
czasie wchłaniania 180-210 dni? 
Odp.: Nie. 
 

4) Pakiet nr 2, poz. 19-23 
Czy Zamawiający dopuści szwy wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Nie. 
 

5) Pakiet nr 2, po. 11-15  
Czy Zamawiający dopuści nitkę barwioną (fiolet) , pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Tak. 
 

6) Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, niewchłanialne, plecione, poliestrowe 
powlekane w całości silikonem? 
Odp.: Nie. 
 

 



7) Pakiet nr 3, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 30 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Nie. 
 

8) Pakiet nr 1 – 4 
Czy Zamawiający wymaga w ramach jednego pakietu szwów chirurgicznych od jednego 
producenta? 
Odp.:  
 

9) Pakiet nr 1 – 4 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia szwów chirurgicznych (w tym próbek 
przetargowych) z napisami w języku polskim? 
Odp.: Nie. 
 

10) Pakiet 2 poz. 1-16 
Czy Zamawiający dopuści Nić chirurgiczną jałową, wchłanialna, syntetyczną, plecioną, 
wykonaną z poliglaktyny 910 ( kopolimer 90% glikolidu i 10% L-Laktydu) ,powlekana 
mieszaniną kopolimeru glikolidu i l- laktydu i 50% stearynianu -wapniowego o 
podtrzymywaniu 75% USP po 14 dniach, oraz okresie  wchłaniania  56-70  dni.? 
Odp.: Nie. 
 

11)  Pakiet 2 poz. 17-18 
Czy Zamawiający dopuści  Nić chirurgiczną jałową, wchłanialną, syntetyczną, 
monofilamentową, wykonana z polipdioksanonu  o okresie podtrzymywania tkankowego 
35 dni 50% oraz okresie całkowitego wchłaniania 180-210 dni 
Odp.: Nie. 
 

12)  pakiet 2 poz.19-23 
Czy Zamawiający dopuści Nić chirurgiczną jałową, wchłanialną, syntetyczna, 
monofilamentową, fioletowa, wykonana z glikonatu, o okresie podtrzymywania 
tkankowego około 3 tygodni i okresie całkowitego wchłonięcia 60-90 dni 
Odp.: Nie. 
 

13)  pakiet 2 poz. 14 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 70 cm pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Nie. 
 

14) pakiet 2 
Czy Zamawiający dopuści długość nici 70 cm zamiast tam gdzie wymagane jest 75 cm, 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Tak. 
 

15)  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 oraz zamianę słów: „…od 

dnia złożenia reklamacji’ na „…od dnia uznania reklamacji’. 

Odp.: Bez zmian. 
 

16) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 

postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 2: 

Odp.: Bez zmian. 
 

17) 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.: Bez zmian. 
 
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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