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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ - I 
 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa nici chirurgicznych I”, 

o następującej treści: 

 

Dot. Pakietu 1, poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji materiału szewnego 

niewchłanialnego, wielowłóknowego, plecionego, syntetycznego, wykonanego z włókien 

poliestru (poli(tereftalan etylenu)), powlekanego silikonem bez informacji o tym, że każde 

włókno jest powleczone osobno i każda nić razem. 

Odpowiedź: Dopuszcza się. 

 

Dot. Pakietu 1, poz. 1 

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem ( przyostrzoną )? 

Odpowiedź: Dopuszcza się. 

 

Dot. Pakietu 2, poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: Dopuszcza się. 

 

Dot. Pakietu 3 

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłókowy, o okresie 

podtrzymywania tkanki ok. 28 dni  i okresie całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni? 

Odpowiedź: Nie. 

  

Dot. Pakietu 3, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: Dopuszcza się. 
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Dot. Pakietu 3, poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną o 3 krawędziach tnących, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Dopuszcza się. 

  

Dot. Pakietu 3, poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem 

(typu micro-point), pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Dopuszcza się. 

 

Dot. Pakietu 3, poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 19 mm, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: Dopuszcza się. 

 

Dot. Pakietu 4, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Dopuszcza się. 

  

Dot. Pakietu 5, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: Dopuszcza się. 

 

Dot. Pakietu 5, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 2x75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Dopuszcza się. 
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