
        Sandomierz 21.06.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę nici chirurgicznych, znak PN/14/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, znak PN/14/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 19.06.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o tre-
ści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu I:  
Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew syntetyczny, pleciony powleczony mie-
szaniną kwasu poliglikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, wchłanialny, z 
mieszaniny kwasu poliglikolowego (90%) i polimlekowego (10%) o okresie wchłaniania 
60-70 dni i czasie podtrzymywania tkankowego w węźle chirurgicznym po 2 tyg. ok. 
75%, po 3 tyg. ok. 50%?  
2. Dot. Pakietu I poz. 8:  

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji pojedynczy szew w saszetce, tj. igła tnąca 
wzmocniona 26mm, ½ koła, nić 45cm, 2/0 z odpowiednim przeliczeniem ilości sasze-
tek? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 
pakietu producenckiego. 
3. Dot. Pakietu I poz. 31:  

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji pojedynczy szew w saszetce, tj. igła okrągła 
65mm, ½ koła, nić 75cm, 2 z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek? W razie od-
mownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu produ-
cenckiego. 
4. Dot. Pakietu II:  

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów syntetycznych nie-
wchłanialnych, monofilamentowych, polipropylenowych bez dodatku glikolu polietyle-
nowego. Pozostałe parametry bez zmian. 
5. Dot. Pakietu III: 

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew syntetyczny wchłanialny, niepowlekany, 
zdolność podtrzymywania tkankowego w węźle po 2 tyg. ok. 40% pierwotnej siły, po 3 
tyg. ok. 15%, czas wchłaniania 90-120 dni? 

6. Dot. Pakietu IV: 

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwów z igłą od-
wrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
7. Dot. Pakietu IV poz. 12-14: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu w w/w pozycjach szwów 
poliamidowych. W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do 
oddzielnego pakietu. 
8. Dot. Pakietu V: 



Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę 
plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynia-
nem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach 
od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchła-
niania po ok. 42 dniach?  
9. Dot. Pakietu VI:  

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów syntetycznych, wchła-
nianych, monofilamentowych, z polidioksanonu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
10. Dot. Pakietu VII: 

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew syntetyczny, niewchłanialny wykonany 
z poliestru powlekany silikonem (bez informacji w ulotkach o tym, że każde włókno tego 
szwu powlekane jest silikonem osobno jak i cały szew)? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 21.06.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 19.06.2018 r. Szpital Specjalistyczny Du-

cha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zada-
ne pytania: 
1) Zamawiający nie dopuszcza. 
2) Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu. 
3) Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający nie dopuszcza. 
6) Zamawiający nie dopuszcza. 
7) Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu. 
8) Zamawiający nie dopuszcza. 
9) Zamawiający nie dopuszcza. 
10) Zamawiający dopuszcza szew syntetyczny, niewchłanialny wykonany z poliestru, 
powlekany silikonem pod warunkiem,  że w ulotkach, katalogach znajduje się informacja 
potwierdzająca spełnienie wymogu, że każde włókno tego szwu powlekane jest siliko-
nem osobno jak i cały szew. 
 
 
 
 
 

 


