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Uczestnicy 

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych. 

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2022 

 

 

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela 

pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami). 
 

Pytanie 1 
„Pakiet nr 1, poz. 1-24 

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, 

powlekane mieszaniną ww. kwasów oraz stearynianem wapnia, okres podtrzymywania tkankowego ok. 35 dni 

(po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%), całkowite wchłonięcia 60-70 dni?” 

Odpowiedź: 

Nie. 
 

Pytanie 2 
„Pakiet nr 1, poz. 25-27 

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, 

powlekane mieszaniną ww. kwasów oraz stearynianem wapnia, okres podtrzymywania tkankowego ok. 35 dni 

(po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%), całkowite wchłonięcia 60-70 dni bez substancji antybakteryjnej?” 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 3 
„Pakiet nr 1, poz. 30-38 

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane z polidioksanonu, 

okres podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75%, po 4 tygodniach 65-70%, całkowite wchłonięcie 

masy szwu w okresie 180-210 dni?” 
Odpowiedź: 
Nie. 

 

Pytanie 4 
„Pakiet nr 2, poz. 18-26 

Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne, poliestrowe, multifilamentowe, powlekane w całości 

silikonem?” 

Odpowiedź: 

Nie. 
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Pytanie 5 

„Pakiet nr 2, poz. 17 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 2x9,3 mm?” 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 6 

„Pakiet nr 3 

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy, bez 

udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła?” 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 7 

„Pakiet nr 4 

Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne, poliestrowe, multifilamentowe, powlekane w całości 

silikonem?” 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 8 
„Dotyczy Pakiet 5 

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dopuści również szew endoskopowy, pętlowy z aplikatorem, materiał szewny: szew 

syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem, okres 

podtrzymywania tkankowego do 90 dni, okres wchłaniania 182 - 238 dni, długość nici 53cm? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 9 

„Dotyczy Pakiet 5 

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dopuści również bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z dwoma 

igłami, szew syntetyczny ze spiralnie ułożonymi kotwicami, barwione na fioletowo, wchłaniany. Liczba 

kotwic 8 na 1 cm. Czas podtrzymywania tkankowego 90 – 120 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, 

wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie?” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 10 

„Dotyczy Pakiet 6 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w Pakiecie 6 pod pojęciem „kompozyt 

poliropylenu/poliglekapronu” wymaga siatki monofilamentowej złożonej z włókien polipropylenu i włókien 

poliglekapronu? 
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Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 11 

„Dotyczy Pakiet 6 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w Pakiecie 6 wymaga siatki 

o rozciągliwości 2:1 czy 4:1? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w Pakiecie 6 wymaga siatki o rozciągliwości 4:1. 

 

Pytanie 12 

„Dotyczy Pakiet 6 

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w Pozycji 1 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie 

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących 

parametrach makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, 

kompozyt poliropylenu/poliglekapronu, rozmiar 6x11cm, czas absorpcji składnika wchłanialnego ok. 84 dni, 

gramatura po wchłonięciu 28g/m2, cienkie filamenty – poniżej 1mm, wielkość porów 3-4mm, kurczliwość – 

ok. 1,9% ? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 13 

„Dotyczy Pakiet 6 

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w Pozycji 2 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie 

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment  o następujących 

parametrach makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, 

kompozyt poliropylenu/poliglekapronu, rozmiar 15x15cm, czas absorpcji składnika wchłanialnego ok. 84 dni, 

gramatura po wchłonięciu 28g/m2, cienkie filamenty – poniżej 1mm, wielkość porów 3-4mm, kurczliwość – 

ok. 1,9% ?” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 

06.05.2022 r. 
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