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Numer sprawy 46/ZP/2019                                                Zgorzelec, dnia 29.10.2019r. 
DZP/529/2019 
 
 
 
 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
 
 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych, siatek 
przepuklinowych, różnych materiałów szewnych – II postępowanie. 
 
 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
(ZAPYTANIE NR 1) 
Pytanie 1. (Pakiet nr 3) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki polipropylenowej o wadze 50g/m2, grubości 0,41 mm, wielkości 
porów: 1 x 1,25 mm w rozmiarze 4,5 x 10 cm i 15 x 15 cm. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
(ZAPYTANIE NR 2) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 1 poz. 19-21, 28-31, 47, 48, 54, 55 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu, przychylenie się do 
naszej prośby pozwoli złożyć naszej firmie konkurencyjną ofertę.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 1 poz. 32-46 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 1 poz. 49-53 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici syntetyczne z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane 
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego 50% po 8-11 dniach,  
wchłanianie zgodne z SIWZ. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 5. dot. Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści siatki polipropylenowe o gramaturze 55g/m2 +/-10%, których wielkość 
porów wynosi 1,5mm-1,7mm, grubość nici 0,10mm -0,15mm, grubość całkowita siatki 0,40mm +/-10%? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 6. dot. Pakiet nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści siatkę w rozmiarze 6x11? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
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(ZAPYTANIE NR 3) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 3, poz. 1, 2 
Czy Zamawiający dopuści siatki o wadze 35g/m2, grubości 0,35 mm, wielkość porów 1,3mm2 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 3, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 5 x 12 cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 3, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści siatki pakowane po 3 sztuki, z przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem zamawianych ilości. 
 
Pytanie 4. dot. Projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od § 2 pkt. 2 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5. dot. Projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od § 2 pkt. 7? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6. dot. Projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 pkt. 3 wzoru umowy, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej 
części umowy? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
(ZAPYTANIE NR 4) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 1 poz. 1-11, 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycjach 1-11 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z 

polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 

182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 1 poz. 1 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 1 dopuści igłę podwójną o długości 13mm, pozostałe parametry bez 

zmian? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 1 poz. 1 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 1 dopuści nić o grubości 5/0, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 1 poz. 5 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 5 poprzez opis „okrągła o zakończeniu trokarowym” rozumie i będzie 

wymagał igłę okrągło-tnącą? 

Odp. Zamawiający rozumie igłę posiadającą zakończenie tnące z 4 krawędziami, które przechodzą 
w zaokrąglony, stopniowo zwężający się trzon, dopuszcza również końcówkę z 3 krawędziami  
tnącymi. 
 

Pytanie 5. dot. Pakiet nr 1 poz. 6 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 6 dopuści igłę 31mm, pozostałe parametry bez zmian?  

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie 6. dot. Pakiet nr 1 poz. 9 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 9 dopuści nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie 7. dot. Pakiet nr 1 poz. 11 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 11 dopuści nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
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Pytanie 8. dot. Pakiet nr 1 poz. 12-18 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycjach 12-18 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z 

mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres 

wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 

75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, 

wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie 9. dot. Pakiet nr 1 poz. 13 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 13 dopuści nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie 10. dot. Pakiet nr 1 poz. 16 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 16 dopuści igłę 31mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie11. dot. Pakiet nr 1 poz. 17 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 17 dopuści igłę 27mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie 12. dot. Pakiet nr 1 poz. 18 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 18 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm, pozostałe parametry bez 

zmian? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 13. dot. Pakiet nr 1 poz. 27 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 27 dopuści nić o długości 100cm i rozmiarze 1, pozostałe parametry bez 

zmian? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 14. dot. Pakiet nr 1 poz. 29-31 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycjach 29-31 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny monofilamentowa z poli-4-

hydroksybutyratowego o okresie wchłaniania 13 - 36 miesięcy? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie 15. dot. Pakiet nr 1 poz. 32-46 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycjach 32-46 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, 

jednowłóknowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej 

stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie 16. dot. Pakiet nr 1 poz. 32 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 32 dopuści igłę czarną, nić 60cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie 17. dot. Pakiet nr 1 poz. 33 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 33 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwklęsłą rozmiar 

6/0, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie 18. dot. Pakiet nr 1 poz. 35 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 35 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwklęsłą o 

długości 13mm, długość nici 45cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 19. dot. Pakiet nr 1 poz. 36 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 36 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczną dwuwklęsłą rozmiar 

2/0, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 20. dot. Pakiet nr 1 poz. 37 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 37 dopuści igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 21. dot. Pakiet nr 1 poz. 40 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 40 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą, długość nici 45cm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 22. dot. Pakiet nr 1 poz. 42 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 42 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą, długość nici 45cm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 23. dot. Pakiet nr 1 poz. 43 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 43 dopuści igłę 36mm, nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez 

zmian? 

Odp. Zamawiający dopuszcza igłę 36mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.  
Zamawiający nie dopuszcza nici o długości 90 cm. 
 

Pytanie 24. dot. Pakiet nr 1 poz. 44 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 44 dopuści igłę 36mm, rozmiar 0, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 25. dot. Pakiet nr 1 poz. 45 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 45 dopuści igłę 36mm, nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez 

zmian? 

Odp. Zamawiający dopuszcza igłę 36mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.  
Zamawiający nie dopuszcza nici o długości 90 cm. 
 

Pytanie 26. dot. Pakiet nr 1 poz. 46 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 46 dopuści igłę 36mm, rozmiar 0, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 27. dot. Pakiet nr 1 poz. 48-53 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycjach 48-53 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny o krótkim 

okresie wchłaniania do 42 dni. Wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Okres 

podtrzymywania tkankowego 10-14 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 5 dniach - minimum 

50%, po 14 dniach 0%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na 

odkształcenie? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie 28. dot. Pakiet nr 1 poz. 48 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 48 dopuści igłę 60mm, rozmiar 2/0, długość nici 75cm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 29. dot. Pakiet nr 1 poz. 53 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 53 dopuści igłę ½ koła okrągła rozwarstwiająca wzmocniona, 48mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 30. dot. Pakiet nr 1 poz. 54 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 54 dopuści sterylną gąbkę żelatynową wykonaną z żelatyny wieprzowej, 

tworząca matrycę do adhezji i agregacji płytek krwi, czas wchłaniania 4-6 tygodni. Hemostaza osiągana w czasie 

2-8 minut. 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
 

Pytanie 31. dot. Pakiet nr 1 poz. 54 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 54 dopuści opakowanie a’24 sztuki  

z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
 

Pytanie 32. dot. Pakiet nr 1 poz. 55 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 55 dopuści wosk kostny składający się  

z mieszaniny białego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu., połączonych w 

proporcjach 72,45%-15,05%-12,50%? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 

 
(ZAPYTANIE NR 5) 
Pytanie 1. dot Projektu umowy.  

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 

w zakresie zapisów § 7 ust. 1,3. 

1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie swoich zobowiązań umownych: 

a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie,         wynikającym z 

zapisów § 2 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej w 

terminie/ wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto niedostarczej w terminie/ wadliwej partii towaru; 

 

b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w 

wysokości 100 zł za każdy przypadek, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej 

części umowy. 

 
3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość 

żądania kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 

4 ust. 1. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru treści umowy. 

 

(ZAPYTANIE NR 6) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 1. Poz. 11 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania, w pakiecie 1 w pozycji 11 nić syntetyczną z 
polimeru poli-p dioksanonu o krzywiźnie koła ½, igle wzmocnionej 40 mm o grubości 2 oraz długości nitki 90cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 

 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 1. Poz. 1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania, w pakiecie 1 w pozycji 1 nić syntetyczną z 
polimeru poli-p dioksanonu o krzywiźnie koła ½, igle 17 mm o grubości 6/0 oraz długości nitki 70cm? 
Odp. Zamawiający wymaga igły 2 x 17 mm (igły podwójnej). 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 1. Poz. 21 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość wydzielenia pozycji 21 z pakietu 1 , ze względu na to, iż 
producent przestał produkować w/w produkt. 
Odp. Zamawiający wykreśla pozycję 21 z pakietu nr 1, jednocześnie dokonuje aktualizacji 
załącznika nr 2 do SIWZ Formularza cenowego w zakresie Pakietu nr 1. 
 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 1. Poz. 35 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania, w pakiecie 1 w pozycji 35 nić syntetyczną 
polipropylenowa z dodatkiem polietylenu o krzywiźnie koła ¾ , igle 12 mm o grubości 4/0 oraz długości nitki 
45cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 
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Pytanie 5. dot. Pakiet nr 1. Poz. 36 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania, w pakiecie 1 w pozycji 36 nić syntetyczną 
polipropylenowa z dodatkiem polietylenu o krzywiźnie koła ¾ , igle 24 mm o grubości 4/0 oraz długości nitki 
75cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. 

 
Pytanie 6. dot. Pakiet nr 1. Poz. 47 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość wydzielenia pozycji 47 z pakietu 1 , ze względu na to, iż 
producent przestał produkować w/w produkt. 
Odp. Zamawiający wykreśla pozycję 47 z pakietu nr 1, jednocześnie dokonuje aktualizacji 
załącznika nr 2 do SIWZ Formularza cenowego w zakresie Pakietu nr 1. 

 
 
 

Z poważaniem 
 
         Z upoważnienia Dyrektora 
 

               Radosław Jabłoński 
         Zastępca Kierownika Działu 
              Zamówień Publicznych   
                   i Zaopatrzenia 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Otrzymują: 
1) Strona internetowa zamawiającego: www.spzoz.zgorzelec.pl 
3)  A/a 
 
 

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński  
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