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Znak: AE/ZP-27-91/16                                 Tarnów, 2016-11-04 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy    

szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek 

silikonowych do podtrzymywania naczyń dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w 

Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 3 

dostarczenie próbki szwu z igłą niewzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?   

2. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 pozycja 1 dopuści szew  

o długości nici 90 cm? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie 

wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni przy zachowaniu 

pozostałych parametrów bez zmian? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 – Czy Zamawiający oczekuje aby szwy posiadały oryginalnie 

nadrukowane kody kreskowe na każdej saszetce jak dotychczas dostarczane do państwa 

placówki? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36 

mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 2-3, 7, 9-14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł 

okrągłych pogrubionych przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 9, 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 

wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48 

mm? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego 

pakietu. 

9. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26 

mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek 

konfekcjonowanych 3 x 45 cm z podwojeniem zamawianej ilości saszetek? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24 

mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 

okrągłej ze standardowym ostrzem? Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku 

negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o  wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu. 
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13. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o 

długości 250 cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o  wyłączenie 

pozycji do odrębnego pakietu. 

14. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 3-4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrotnie 

tnących przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1-2– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o 

okresie wchłaniania 180-210 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści szew o okresie wchłaniania 180-210 dni, 

pozostałe parametry bez zmian? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 2 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły     

25 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

18. Dotyczy Pakietu Nr 6 i Pakietu Nr 13 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 

dopuszczenie nici syntetycznej wchłanianej, złożonej z kopolimeru składające się z 90% 

glikolidu i 10% L-laktydu. Produkt wywołuje minimalny stan zapalny w tkankach, nić 

zachowuje około 75% pierwotnej wytrzymałości po 2 tygodniach od implantacji, a po 3 

tygodniach zachowuje 50 % wytrzymałości. Całkowite wchłonięcie sterylnej nici następuje 

po około 56-70 dniach. 

19. Dotyczy Pakietu Nr 14 – Czy Zamawiający wymaga wosku składającego się z wosku 

pszczelego 75% parafiny stałej 15% i palmitynianu izopropylu 10 %? 

20. Dotyczy Pakietu Nr 14 – Czy Zamawiający wymaga wosku składającego się z wosku 

pszczelego, parafiny stałej 80% i palmitynianu izopropylu 20%? 

  

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1  

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.3 nie wyraża zgody na dostarczenie próbki szwu z igłą 

niewzmocnioną. Zamawiający wymaga dostarczenia próbki zaoferowanego produktu zgodnie z 

wymaganiami SIWZ. 

Ad. 2  

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie szwu o długości nici 90 

cm. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 3  

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 

60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

W przypadku zaoferowania w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, 

okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni Wykonawca zobowiązany jest do podania 

tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w kolumnie „Nazwa 

handlowa/nr katalogowy” w każdej pozycji Formularza Cenowego, w której zaoferuje szwy 

o dopuszczonym odpowiedzią okresie wchłaniania i okresie podtrzymywania tkanek oraz 

dopisania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w nazwie pakietu, 

a w przypadku zaoferowania szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni oraz okresie 

podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni we wszystkich pozycjach Formularza Cenowego 

Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu 

podtrzymywania tkanek tylko w nazwie pakietu. 
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Ad. 4 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 nie wymaga ale dopuszcza również, aby szwy posiadały 

oryginalne nadrukowane kody kreskowe na każdej saszetce. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ. 

Ad. 5 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie igły o długości 36 mm. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 6 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.2-3, 7, 9-14 nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł 

pogrubionych. Wymagania zgodnie z SIWZ.  

Ad. 7  

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.9, 15 dopuszcza również zaoferowanie igły okrągłej 

wzmocnionej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 8 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 13 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o długości 48 mm. 

Wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża również zgody na wydzielenie pozycji 13 

z Pakietu Nr 1 do osobnego pakietu. 

Ad. 9 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 15 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o długości 26mm. 

Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 10 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.18 nie wyraża zgody na zaoferowanie podwiązek 

konfekcjonowanych 3 x 45 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 11 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o długości 24 mm. 

Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 12 

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie igły okrągłej ze 

standardowym ostrzem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 13 

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie nici o długości 250 cm. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  

Ad. 14 

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 3-4 dopuszcza również zaoferowanie igieł odwrotnie tnących. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 15 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz.1-2 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie 

wchłaniania 180-210 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu. 

Ad. 16  

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz.1-2 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie 

wchłaniania 180-210 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu. 

Ad. 17 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o długości 25 mm. 

Wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Ad. 18 

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz.1-4  podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania szwu 

syntetycznego, wchłanialnego, plecionego lub monofilamentu, powlekanego, z igłą odporną na 

złamanie trwale połączoną z nitką, okres podtrzymywania tkanek min. 10 dni, okres wchłaniania 

do 56 dni. 

Zamawiający w Pakiecie Nr 13 poz.1-2 dopuszcza również zaoferowanie nici syntetycznej 

wchłanianej, złożonej z kopolimeru składającego się z 90% glikolidu i 10% L-laktydu, 

wywołującej minimalny stan zapalny w tkankach, zachowującej około 75% pierwotnej 

wytrzymałości po 2 tygodniach od implantacji, a po 3 tygodniach zachowującej 50% 

wytrzymałości, o całkowitym czasie wchłaniania sterylnej nici następującym po około 56-70 

dniach. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 

jest do podania ww. opisu oraz ww. okresu wchłaniania w nazwie pakietu. 

Ad. 19 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 wosku 

składającego się z wosku pszczelego 75% parafiny stałej 15% i palmitynianu izopropylu 10 %. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 20 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 wosku 

składającego się z wosku pszczelego, parafiny stałej 80% i palmitynianu izopropylu 20%. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 


