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Nasz znak: EZP/220/18/2017/2            Data: 22.03.2017 r. 

                              

                               

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/18/2016 pn. Dostawa nici chirurgicznych, 

implantów (siatek), wosku do tamowania krwawień dla SPWSZ w Szczecinie 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o które Zamawiający dokonuje zmianę 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i w oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Pzp przedłuża 

termin składania ofert: 
 

Pytania Wykonawcy: 

 

ZESTAW 1 
 

Dot. Zadania nr 1  
Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniany, syntetyczny, monofilament poliamidowy, o zmniejszonej 

hydrofilności, jednak nie pakowany na mokro, pozostałe parametry bez zmian?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dot. Zadania nr 1, poz. 2, 6, 8 
Czy Zamawiający dopuści szew z igła odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia dwuwklęsła, pozostałe 

parametry bez zmian?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dot. Zadania nr 2, poz. 4, 8 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 4, 8 do osobnego pakietu?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli. 
 

Dot. Zadania nr 2, poz. 15 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną, bez określenia dwuwklęsła, pozostałe 
parametry bez zmian?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dot. Zadania nr 2, poz. 20 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą szpatułką z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?  
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
Dot. Zadania nr 2, poz. 18 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?  
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Dot. Zadania nr 3 

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, wchłanialną, plecioną, syntetyczną, powlekaną, wykonaną z 
poliglaktyny (kwas glikolowy i mlekowy), o czasie wchłaniania do 70 dni i profilu podtrzymywania tkankowego 

po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%, do operacji chirurgicznych oraz okulistycznych?  
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Dot. Zadania nr 3, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dot. Zadania nr 4 

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, wchłanialną, plecioną, syntetyczną, powlekaną, wykonaną z 
poliglaktyny (kwas glikolowy i mlekowy), o czasie wchłaniania do 70 dni i profilu podtrzymywania tkankowego 

po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%, bez powleczenia antybakteryjnego?  
ODPOWIEDŹ: Nie, zamawiający nie dopuszcza 

 
Dot. Zadania nr 4, poz. 2, 14 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dot. Zadania nr 4, poz. 3, 4, 8, 11, 12, 16 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą, bez określenia rozwarstwiająca, pozostałe parametry bez zmian?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
Dot. Zadania nr 4, poz. 15,19 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?  
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Dot. Zadania nr 5, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 19 mm, pozostałe parametry bez zmian?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dot. Zadania nr 7 
Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, niewchłaniana, syntetyczną, plecioną, poliestrową, powlekaną 

silikonem, do operacji neurochirurgicznych i okulistycznych?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dot. Zadania nr 7, poz. 2, 6, 8 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?  

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

                          
Dot. Zadania nr 10, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści szew z igła odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia dwuwklęsła, pozostałe 
parametry bez zmian?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
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Dot. Zadania nr 10 
Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialna, monofilamentową, syntetyczną, wykonaną z poliglekapronu 

(kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu), o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 7 dniach, ok. 40% po 

14 dniach i czasie wchłaniania 90-120 dni?   
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
Dot. Zadania nr 13 

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, wchłanialną, plecioną, syntetyczną, powlekaną, wykonaną z 
poliglaktyny (kwas glikolowy i mlekowy), o czasie wchłaniania do 70 dni i profilu podtrzymywania tkankowego 

po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia dla zadania nr 13 

 
Dot. Zadania nr 14 

Czy Zamawiający dopuści nić bez powleczenia antybakteryjnego, o czasie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe 

parametry bez zmian?  
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
Dot. Zadania nr 19, poz. 7-9 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 7-9 do osobnego pakietu?  
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli. 

 

Dot. Zadania nr 19, poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 55 g/m2, pozostałe parametry bez zmian?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dot. Zadania nr 30, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm, pozostałe parametry bez zmian?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia dla zadania nr 30, poz. 1  
 

ZESTAW 2 

 
1. Dot. zadanie nr 3, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty  w tej pozycji na 

igłę okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym, bez określenia „wchłaniana”, z nicią o długości 70cm? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  

 
2. Dot. zadanie nr 3, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na 

igłę odwrotnie tnącą, bez określenia „wchłaniana”, z nicią o długości 70cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  
 

3. Dot. zadanie nr 3, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na 
igłę odwrotnie tnącą, bez określenia „wchłaniana”, z nicią o długości 90cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  

 
4. Dot. zadanie nr 3, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na 

igłę wzmocnioną, bez określenia „wchłaniana”? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  

 
5. Dot. zadanie nr 3, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty  w tej pozycji na 

igłę 37mm, okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym, z nicią o długości 70cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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6. Dot. zadanie nr 3, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 

na igłę 37mm, okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym, z nicią o długości 90cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  
 

7. Dot. zadanie nr 3, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 
na igłę wzmocnioną? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga złożenia oferty na wyrób zgodny ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia. 

 

8. Dot. zadanie nr 3, poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 
na nić o długości 70cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  
 

9. Dot. zadanie nr 3, poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 

na igłę 22mm, okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym? 
   ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  

 
10. Dot. zadanie nr 3, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 

na igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, z nicią o długości 70cm? 
 ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  

 

11. Dot. zadanie nr 3, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 
na igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, z nicią o długości 90cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  
 

12. Dot. zadanie nr 3, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 

na igłę okrągłą wzmocnioną, bez określenia „rozwarstwiająca”? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  

 
13. Dot. zadanie nr 3, poz.8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 

na igłę 2x8mm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  
 

14. Dot. zadanie nr 5, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 
na igłę 24mm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  
 

15. Dot. zadanie nr 5, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 

na igłę odwrotnie tnącą 39mm? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  

 
16. Dot. zadanie nr 5, poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 

na nić o długości 100cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę  
 

17. Dot. zadanie nr 5, poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 
na igłę 6,1mm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  
 

18. Dot. zadanie nr 5, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 

na igłę 39mm, z nicią o długości 90cm? 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga złożenia oferty na wyrób zgodny ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia. 

19. Dot. zadanie nr 5, poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 
na igłę 19mm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  
 

20. Dot. zadanie nr 5, poz.11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na 
igłę odwrotnie tnącą 39mm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
21. Dot. zadanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tym zadaniu na szwy 

chirurgiczne  plecione, niewchłaniane, poliestrowe, z rdzeniem otoczonym kilkoma spoistymi splotami, 
powlekane silikonem, jako alternatywa dla szwów opisanych w treści SIWZ? 

         ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  

 
22. Dot. zadanie nr 7, poz.8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty      w tej pozycji 

na igłę antyrefleksyjną(oksydowaną na czarno), z nicią o długości 120cm? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
23. Dot. zadanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tym zadaniu na szwy 

chirurgiczne sterylne, monofilamentowe, syntetyczne, wchłanialne, wykonane z glikonatu( glikolid, 

kaprolakton, węglan trimetylenu), wytrzymałość węzła 70-80% po 5 dniach od wszczepienia, 20-30% po 
10 dniach od wszczepienia, całkowite wchłonięcie po 56 dniach? 

           ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

24. Dot. zadanie nr 15, poz.1,2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tych 

pozycjach na nić o długości 70cm? 
     ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
25. Dot. zadanie nr 15, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na 

nić bezbarwną? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

26. Dot. zadanie nr 17,poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na 
taśmę o szerokości 3mm? Taśma będąca w ofercie naszej firmy nie posiada grubości USP z racji 

specyfiki budowy i zastosowania. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

27. Dot. zadanie nr 19,poz.1,2,3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 19 pozycji nr 
1,2,3 do odrębnego zadania, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo 

przez innych potencjalnych Wykonawców na wskazany w tych pozycjach asortyment produktowy? 
         ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  

 

28. Dot. zadanie nr 19,poz.1,2,3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tych 
pozycjach na implant (siatkę) do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątny, 

niewchłanialny, niebarwiony(z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie siatki podczas 
implantacji metodą laparoskopową), wykonany ze 100% polipropylenu monofilamentowego, z 

makroporami, o gramaturze 48 g/m², przy jednoczesnej akceptacji rozmiaru siatki 7,5cm x 15cm w poz. 
1 i zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

        ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
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29. Dot. zadanie nr 29,poz.1: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na igłę 
okrągło-tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

        ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
30. Dot. zadanie nr 30,poz.1,2,3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tych 

pozycjach na implant (siatkę) do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych i czasowego ich 
zamknięcia, o dużej wytrzymałości i stabilności, wykonany ze 100% polipropylenu monofilamentowego, 

o średniej gramaturze, przy jednoczesnej akceptacji rozmiaru siatki 10cm x 15cm w poz.1 i zachowaniu 
pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
ZESTAW 3 

 
Pytanie 1 

Czy w zadaniu 19 poz. 1, 2 i 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej do zaopatrywania 

przepuklin brzusznych i pachwinowych, implant prostokątny, nie wchłanialny, niebarwiony, wykonany z 
polipropylenu 100% wersja light, waga 36 g/m2, grubość 0,6 mm, wielkość porów 1,6x2,6 mm, rozmiar w 

przypadku pozycji 1: 7,5x15cm, reszta wymagań zgodnie z  SIWZ, co pozwoli Wykonawcy na złożenie 
konkurencyjnej oferty? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 2 

Czy w zadaniu 19 pozycja 4 i 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej do zaopatrywania 
przepuklin brzusznych i pachwinowych, implant prostokątny,  niebarwiony, wykonany  z PVDF (polifluorek 

winylidenu), wysoka efektywna porowatość 69%, waga siatki 73 g/m2, konstrukcja siatki pozwalająca na 
implantacje bez rozróżniania stron, „prawa-lewa”, w pozycji 1 rozmiar 7,5x15cm, co pozwoli Wykonawcy na 

złożenie konkurencyjnej oferty? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża 
 

Pytanie 3  
Czy w zadaniu 19 pozycja 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki do zaopatrywania przepuklin 

brzusznych i pachwinowych, prostokątna, wykonana z PVDF (polifluorek winylidenu), grubość siatki: 120 g/m2, 

grubość nitki średnio 130mikronów, efektywna porowatość 61%, siatka o konstrukcji otwartych porów, z 
trójpozycyjną elastycznością, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża 
 

Pytanie 4 
Czy w zadaniu 19 pozycja 7 i 8 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki -Implant kompozytowy 

wewnątrzotrzewnowy, antyadhezyjny pokryty warstwą nie przylegajacą, umożliwiającą położenie bezpośrednio 

na jelita bez ryzyka zrostów, do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych IPOM , o następujących 
właściwościach: implant powięziowy, jednowarstwowy składający się z dwóch komponentów (polipropylenu w 

12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% od strony trzewi) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, 
dwukierunkowa elastyczność, grubość 0,7 mm, rozmiar porów w 80% > 1,0 mm, waga 60 g/m2, w rozmiarze 

pozycja 7 20x15 cm, pozycja 8 20x30cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 5  
Czy w zadaniu 19 pozycja 9 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki – Implant okrągły  nie 

wchłanialny, wykonany z PVDF (polifluorek winylidenu) , antyadhezyjny do zaopatrywania przepuklin 
pępkowych, średnica 10 cm, z możliwością dowolnego przycinania brzegów, co pozwoli Wykonawcy na złożenie 

konkurencyjnej oferty? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ZESTAW 4 

 
1. Dot. zadanie nr 30: Zwracamy się wnioskiem o udzielenie wyjaśnienia w zakresie treści zapisów SIWZ, które 

stoją ze sobą w sprzeczności, tj.: o wskazanie ostatecznej liczby saszetek wymaganych próbek oferowanych 
wyrobów medycznych w ramach Zadania nr 30, albowiem wg zapisów treści SIWZ, zawartych w rozdziale VI, 

pkt 4, ppkt 2), Zamawiający wskazuje konieczność dostarczenia 2 saszetek próbek do testowania 
jakościowego do Zadania nr 30 z pozycji nr 1, natomiast wg zapisów treści Załącznika nr 1 do SIWZ(opis 

przedmiotu zamówienia), Zamawiający wskazuje obowiązek załączenia do oferty po 1 saszetce próbek z 

pozycji 1-3 i dodatkowo po 2 saszetki z pozycji nr 1 do testowania jakościowego.  
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w rozdziale VI, pkt 4, ppkt 2) specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dostarczenia 2 saszetek próbek do testowania jakościowego do 

Zadania nr 30 (pozycja nr 1). 

 
Zamawiający dokonuje zmianę zapisów rozdziale VI ust. 4 pkt 1) SIWZ poprzez usunięcie zadania 

nr 30 (pozycja 1-3) oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ dla zadania nr 30 pod tabelą, poprzez 
anulowanie punktu 2 dotyczącego dostarczenia przez Wykonawcę do oferty próbki po jednej 

saszetce z poz. 1- 3. 
 

Zmiany zostały wprowadzone w Załączniku nr 1 do SIWZ (dotyczy zadania nr 30) Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje nazwę poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ ( dotyczy 
zadania nr 30) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i został zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego ww.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

ZESTAW 5  

 
Pyt. 1 zadanie nr 30, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 7,5 cm x 15cm lub 10cm x 15cm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia 

 
ZESTAW 6 

 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.2 również na igłę odwrotnie tnącą  o długości 39mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia. 

 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.2 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe 

parametry bez zmian? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia 

 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.3 również na igłę o długości 39mm z nicią 75cm, 

pozostałe parametry bez zmian? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia 
 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.3 również na nić o długości 100cm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia 

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.5 również na igłę odwrotnie tnącą o długości 39mm z 
nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia 

 
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.5 również na igłę o krzywiźnie ½ koła, pozostałe 

parametry bez zmian? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia 

 
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.5 również na nić o długości 75cm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia 

 
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.6 również na igłę odwrotnie tnąca o długości 19mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia 

 
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz. 8 również na igłę 

odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia 

 
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.11 również na igłę odwrotnie tnącą o długości 39mm 

z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia 

 
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.11 również na nić o długości 75cm, pozostałe 

parametry bez zmian? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia 
 

 

ZESTAW 7 
 

Zadanie nr 5, pozycja 2, 6-8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej? 
ODPOWIEDŹ:   Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Zadanie nr 5, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej o długości 39mm? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
Zadanie nr 5, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 100cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Zadanie nr 5, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Zadanie nr 5, pozycja 5, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
Zadanie nr 5, pozycja 5, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm z nitką 

o długości 75cm? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
Zadanie nr 5, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej o długości 19mm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
Zadanie nr 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku kostnego o składzie: mieszanina wosków 

pszczelich – 80% oraz palmitynian izopropylowy – 20%? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Zadanie nr 21, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 24mm 3/8 koła odwrotnie tnącą? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
Zadanie nr 22, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

Zadanie nr 22, pozycja 5 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Zadanie nr 25, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Zadanie nr 25, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w kształcie pętli o długości 150cm? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
Zadanie nr 25, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
Zadanie nr 26 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 50-

60% po 7 dniach? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
Zadanie nr 26, pozycja 1, 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
 

ZESTAW 8  
 

1. Dot. zapisów treści SIWZ, rozdział VI, pkt 4, ppkt. 1),2): Zwracamy się wnioskiem  o udzielenie wyjaśnienia 

w zakresie treści zapisów SIWZ, które stoją ze sobą  w sprzeczności, tj.: o wskazanie jakich próbek 
oferowanych wyrobów medycznych wymaga Zamawiający w zakresie ich złożenia wraz z ofertą na dzień 

terminu składania ofert: czy próbek wskazanych w treści SIWZ, w rozdziale VI, pkt 4, ppkt. 1), czy też 
próbek wskazanych w treści SIWZ, w rozdziale VI, pkt 4, ppkt. 2)? Uzasadnienie: Zamawiający w treści 

SIWZ stosuje zamiennie zapisy o konieczności dostarczenia wskazanych próbek oferowanych wyrobów 
medycznych wraz z ofertą(treść Załącznika nr 1 do SIWZ), a jednocześnie stawia wymóg złożenia w 

wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni terminie wskazanych próbek oferowanych 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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wyrobów medycznych(treść Załączników nr 1A -1F do SIWZ oraz treść SIWZ zawarta w rozdziale VI, pkt 4, 
ppkt. 1),2)) 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na podstawie Art. 26 ust. 2 wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni próbek w ilości 
wskazanej  w rozdziale VI, pkt 4, ppkt. 1) i 2) dla danego zadania. 

 
Zamawiający dokonuje zmianę zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ pod tabelami dla 

poszczególnych zadań, poprzez dopisanie: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (na 

wezwanie Zamawiającego) próbki w ilości wskazanej w rozdziale VI, pkt 4, ppkt. 1) i 2) dla danego 
zadania.  

 
Zmiany zostały wprowadzone w Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia, który otrzymuje nazwę poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia i został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
ww.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
 

2. Dot. zapisów rozdziału XIII treści SIWZ, pkt 1, ppkt. 1),2): Zwracamy się do Zamawiającego o 
potwierdzenie treści zapisów SIWZ o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, tj., że wybór taki zostanie 

dokonany na podstawie kryterium ceny złożonych ofert oraz kryterium pozacenowym (parametry jakości), 

gdzie o ocenie kryterium jakości będą decydowały informacje wskazane przez Wykonawców w treści 
złożonych wraz z ofertą formularzach stanowiących Załączniki nr 1A -1F do SIWZ,    a nie realna ocena 

jakości wskazanych zapisami SIWZ próbek, jakie Zamawiający wskazał w treści SIWZ w zakresie próbek do 
testowania jakościowego? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

podstawie Art. 26 ust. 2 wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na 
podstawie oświadczeń wykonawców, do złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym 

niż 5 dni próbek w ilości wskazanej  w rozdziale VI, pkt 4, ppkt. 1) i 2) dla danego zadania. 
Dostarczone próbki potwierdzają wymagania określone przez Zamawiającego  w załączniku 

nr 1 do SIWZ oraz  w zakresie zgodności oświadczeń wykonawcy co do spełniania kryteriów 

jakościowych wskazanych w załącznikach 1A-1F do SIWZ (odrębnie dla wyrobów 
oferowanych w ramach każdego zadania, na które składana jest oferta). 

 
 

3. Dot. zapisów rozdziału XIII treści SIWZ, pkt 2: Czy Zamawiający poprzez wymóg dostarczenia wskazanych 
treścią SIWZ próbek oferowanych wyrobów medycznych do testowania jakościowego, dokona oceny 

jakościowej weryfikującej informacje wskazane przez Wykonawców w treści złożonych wraz z ofertą 

formularzach stanowiących Załączniki nr 1A -1F do SIWZ i na tej podstawie przyzna ostateczną ilość 
punktów w kryterium pozacenowym (parametry jakości),co  będzie skutkowało ostatecznym dokonaniem 

wyboru oferty najkorzystniejszej? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

rozdziale XIII, pkt 1 ppkt 2: Przyznane przez Zamawiającego punkty za parametry jakości w 
ofercie ocenianej zostaną naliczone zgodnie z wypełnionym przez Wykonawcę formularzem 
Parametry podlegające ocenie jakości, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do 1F do 
SIWZ do zadań, na które składana jest oferta. Zamawiający zgodnie z zapisami w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie Art. 26 ust. 2 wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie oświadczeń 
wykonawców, do złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni próbek w 

ilości wskazanej  w rozdziale VI, pkt 4, ppkt. 1) i 2) dla danego zadania. Dostarczone próbki 

potwierdzają wymagania określone przez Zamawiającego  w załączniku nr 1 do SIWZ oraz  w 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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zakresie zgodności oświadczeń wykonawcy co do spełniania kryteriów jakościowych 
wskazanych w załącznikach 1A-1F do SIWZ (odrębnie dla wyrobów oferowanych w ramach 

każdego zadania, na które składana jest oferta). 

 
 

4. Dot. zapisów rozdziału XIII treści SIWZ, pkt 2: Czy Zamawiający dokonując realnej oceny jakościowej 
próbek do testowania jakościowego(po ich dostarczeniu do Zamawiającego na wezwanie), uwzględni efekty 

tej oceny w treści formularzach stanowiących Załączniki nr 1A -1F do SIWZ, które będą później stanowiły 
załączniki do protokołu postępowania? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z obowiązującymi przepisami ocena merytoryczna wraz z przyznaną 

punktacją oceny jakościowej próbek do testowania jakościowego dla poszczególnych zadań, 
dostarczonych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, stanowi załącznik do 

protokołu przedmiotowego postępowania.  
 

ZESTAW 9 

 
Czy zamawiający wymaga następującego składu % wosku: wosku pszczelego 75% parafiny stałej 15%  

i palmitynianu izopropylu 10%? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
 
ZESTAW 10  

 
Czy Zamawiający mając na celu zwiększenie konkurencyjności składanych ofert wydzieli z zadania nr 19 pozycje 

1-3 i utworzy z nich nowe zadanie. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli 

 

 
ZESTAW 11 

 
Dotyczy zadania nr 1 

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści szwy poliamidowe Niemieckiego producenta – firmy Serag-

Wiessner. Szwy pakowane na sucho w opakowania minibox i IQbox, które to opakowania zmniejszają efekt 
pamięci szwu. Igły posiadające cechy zwiększonej stabilności w imadle, wykonane są ze stopu odpornego 

na stępienie, zginanie i odkształcanie.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia 
 

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1 i 7 dopuści igłę 25mm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 2 i 6 dopuści igłę 24mm odwrotnie tnącą kosmetyczną o pięciu 
krawędziach tnących typu tanto? 

ODPOWIEDŹ: Nie,, Zamawiający nie dopuszcza 

 
4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 3 i 10 dopuści igłę 35mm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 4 dopuści szew o długości 75cm? W przypadku negatywnej 
odpowiedzi zwracamy się z prośba o dopuszczenie tylko w ramach próbki szwu o długości 75cm. Próbka, 

którą chcemy przedstawić spełnia wszystkie opisane parametry poza parametrem długości, który nie jest  

brany pod uwagę przy ocenie jakościowej zaoferowanych rozwiązań. Czas potrzebny na przestawienie 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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procesu produkcyjnego i wyprodukowanie próbki przekracza czas wyznaczony przez Zamawiającego na jej 
złożenie. W przypadku podpisania umowy nić zostanie fabrycznie docięta do wymaganej długości i 

dostarczany szew  będzie spełniał wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego, łącznie z 

parametrem długości.   
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
6. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 5 i 9 dopuści igłę 18mm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

7. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 8 dopuści igłę 30mm odwrotnie tnącą kosmetyczną o pięciu 

krawędziach tnących typu tanto? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
8. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 12 dopuści igłę 80mm i szew poliamidowy skręcany powlekany o 

długości 90cm. Skręcenie szwu powoduje znaczne zwiększenie jego wytrzymałości na zerwanie. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

 
Dotyczy zadania nr 3 

9. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści szew pleciony, jednoskładnikowy,  wchłanialny, wykonany z 
kwasu poliglikolowego,  powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem poliglikolowym o 

czasie wchłaniania 60-90dni. Czas podtrzymywania tkankowego: 60-70% początkowej zdolności 

podtrzymywania po 14 dniach i 25-45% po 21 dniach. Szwy pakowane w pojedynczą saszetkę aluminiową z 
umieszczoną na niej informacją o sposobie sterylizacji i terminie jej ważność oraz kodem matrycowym? 

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający dopuszcza 
 

10. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 1,3 i 5 dopuści szew o długości 70cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

11. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 2 dopuści igłę 35mm i szew o długości 90cm? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

12. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 5 dopuści igłę okrągłą wykonaną ze stali typu ethalloy/surgalloy 
powlekaną silikonem? Lepsza jakość stali zmniejsza ryzyko mechanicznego uszkodzenia igły co w połączeniu 

z jej powleczeniem gwarantuje znaczne zmniejszoną traumatyzację przy przechodzeniu igły przez tkanki. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie ze 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 
13. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 7 dopuści igłę okrągłą? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
14. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 10 dopuści igłę lancetowatą 3/8 koła 2x6mm? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie może odnieść się do pytania, gdyż zadanie nr 3 zawiera 8 pozycji 

(Załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 3. 

 

Dotyczy zadania nr 7 

15. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 dopuści szew niemieckiego producenta, firmy Serag-Wiessner, 

niewchłanialny, syntetyczny, pleciony, pokryty silikonem, zbudowany z pęczku mikrowłókien. Szew 
zapakowany w plastikowe opakowanie mini box lub IQbox zmniejszające pamięć szwu. Na zewnętrznej 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


 

 

 

 

Lokalizacje:              71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4                      70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11 

                                 Centrala: 91 813 90 00                                  Centrala: 91 442 27  00, 91 442 72 13 

                                 Fax.        91 813 90 09                                  Fax.        91 462 04 94                                                                                                 

 

 
 

 

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl 

NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 
PKO BP S.A.   40 1020 4795 0000 9102 0302 3025 

 
  

ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

części opakowania sterylizacyjnego umieszczony jest kod matrycowy, informacje o sposobie sterylizacji i 
terminie jej ważności? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
16. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 1 dopuści igłę 2x22mm i szew o długości 75cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
17.  Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 2 dopuści szew o długości 75cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

18. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 3 dopuści igłę o krzywiźnie ¼ koła? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dotyczy zadania nr 11 
19. Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 5 dopuści szew o długości 50cm?  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

Dotyczy zadania nr 12 

20. Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 poz. 2 dopuści szew pakowany pojedynczo w opakowanie „mini box” 
które dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji zmniejsza efekt pamięci szwów polipropylenowych? Ponieważ 

szew pakowany jest pojedynczo Wykonawca zaoferuje 144 szwy tak aby ilość nici pozostała na 
niezmienionym poziomie. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
21. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 3 dopuści igłę trokarową 12mm do zwapniałych naczyń przy 

pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
Dotyczy pakietu nr 13  

22. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 dopuści szew pleciony, jednoskładnikowy,  wchłanialny, wykonany z 

kwasu poliglikolowego,  powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem poliglikolowym o 
czasie wchłaniania 60-90dni? Czas podtrzymywania tkankowego: 60-70% początkowej zdolności 

podtrzymywania po 14 dniach i 25-45% po 21 dniach. Szwy pakowane w pojedynczą saszetkę aluminiową z 
umieszczoną na niej informacją o sposobie sterylizacji i terminie jej ważność oraz kodem matrycowym. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
23. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 1 dopuści igłę okrągłą trokarową 26mm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

24. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 2 dopuści igłę okrągłą trokarową 26mm lub igłę trokarową 35mm i 

szew o długości 90cm?  
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

25. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 5 dopuści igłę okrągłą trokarową 26mm lub igłę trokarową 35mm i 
szew o długości 90cm?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

26. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 7 dopuści igłę okrągłą trokarową 35mm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

27. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 9 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną 36mm? 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

Dotyczy zadania nr 16 

28. Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 dopuści szew antyewentracyjny wykonany z poliestru o grubości USP 
3+4, pleciony, powlekany silikonem, wyposażony w dwa płytki i dwa klipsy mocujące? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

Dotyczy zadania nr 18 
29. Czy Zamawiający w zadaniu nr 18 dopuści wosk firmy Serag Wiessner składający się z wosku pszczelego i 

palmitynianu izopropylu przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

Dotyczy zadania nr 21 
30. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 21 szew wykonany z polimeru kwasu glikolowego, powlekany 

stearynianem wapnia i polikaprolaktonem. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

31. Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 poz. 2 i 3 dopuści szew o długości 70cm? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
 

ZESTAW 12  

 
 Pytanie 1 

Czy w zadaniu 19 poz. 1, 2 i 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  siatki chirurgicznej do zaopatrywania 
przepuklin brzusznych i pachwinowych, implant prostokątny, nie wchłanialny, niebarwiony, wykonany z 

polipropylenu 100% wersja light, waga 36 g/m2, grubość 0,6 mm, wielkość porów 1,6x2,6 mm, rozmiar w 

przypadku pozycji 1: 10x15cm, reszta wymagań zgodnie z  SIWZ ? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie 2 

Czy w zadaniu 19 pozycja 4 i 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej do zaopatrywania 

przepuklin brzusznych i pachwinowych, implant prostokątny,  niebarwiony, wykonany  z PVDF (polifluorek 
winylidenu), wysoka efektywna porowatość 69%, waga siatki 73 g/m2, konstrukcja siatki pozwalająca na 

implantacje bez rozróżniania stron, „prawa-lewa”, w pozycji 4 rozmiar 10 cmx15cm? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

 

 Załącznik nr 2A do SIWZ do zadania 1-16 i 18-30 Formularz asortymentowo-cenowy  ulega 
modyfikacji i w związku z tym otrzymuje nowe brzmienie: poprawiony Załącznik nr 2A do 

SIWZ do zadania 1-16 i 21-29 Formularz asortymentowo-cenowy; 
 

 Załącznik nr 2B do SIWZ do 17 Formularz asortymentowo-cenowy  ulega modyfikacji i w 

związku z tym otrzymuje nowe brzmienie: poprawiony Załącznik nr 2B do SIWZ do zadania 
17, 18, 19, 20 i 30 Formularz asortymentowo-cenowy 

 
 

Zmiany zostały wprowadzone w Załączniku nr 2A do SIWZ i Załączniku nr 2B do SIWZ Formularz 
asortymentowo- cenowy, które otrzymują nazwę poprawiony Załącznik nr 2A do zadania 1-16 i 21-

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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29 Formularz asortymentowo-cenowy i poprawiony Załącznik nr 2B do SIWZ do zadania 17, 18, 
19, 20 i 30 Formularz asortymentowo-cenowy. 
 

 i zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego ww.spwsz.szczecin.pl w zakładce 
„załączniki”. 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin składania  

i otwarcia ofert, na niżej podane: 

- termin składania ofert – z 24.03.2017., do godz. 11:00 na 27.03.2017 r., do godz. 11:00,  

- otwarcie ofert – z 24.03.2017 r. o godz. 11:30 na 27.03.2017 r. o godz. 11:30.   

1. W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6, otrzymując brzmienie: 

„5. Termin składania ofert:  

1) Oferty należy składać do dnia 27.03.2017 r., do godz. 11:00.  

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, Świetlica w budynku „O” I piętro Świetlica, przy ulicy Arkońskiej 4”.  

   

 

 
      ZASTĘPCA DYREKTORA 
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych 
      Małgorzata Szelągiewicz 
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