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 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Staszowie 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, 

REGON 000302391, NIP 866-14-55-641 

tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76 

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl  

 

 
Znak DZPiZ–380–29/2018 
 
 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień 
Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres 
Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy NICI CHIRURGICZNYCH. 

 
 

1. Wykonawca – Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, z kopolimeru 90% 
glikolidu i 10% L-laktydu, powlekany 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (Poli(glikolid i L-laktyd 30/70)) oraz 50% 
stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach, ok. 
25% po 28 dniach po zaimplantowaniu i całkowitej absorpcji do 70 dni?  

        Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
2. Wykonawca – Pakiet nr 1, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?  

        Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
 
3. Wykonawca – Pakiet nr 1, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez 

zmian? 
        Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
  
4. Wykonawca – Pakiet nr 1, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 60 mm, pozostałe parametry bez 

zmian?  
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
5. Wykonawca – Pakiet nr 1, poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 20 mm, pozostałe parametry bez 

zmian?  
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
6. Wykonawca – Pakiet nr 1, poz. 29 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 20 mm oraz długość nic 75 cm, 

pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
7. Wykonawca – Pakiet nr 2, cz. I, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, z 

kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekany 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (Poli(glikolid i L-laktyd 
30/70)) oraz 50% stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 14 dniach, ok. 50% po 
21 dniach, ok. 25% po 28 dniach po zaimplantowaniu i całkowitej absorpcji do 70 dni?  
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
8. Wykonawca – Pakiet nr 2, cz. II, poz. 1-7 - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, z 

kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania 
tkankowego ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach po zaimplantowaniu i całkowitej absorpcji ok. 42 dni?  
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
9. Wykonawca – Pakiet nr 2, cz. I, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 76 mm oraz długość nic 75 cm, 

pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 
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10. Wykonawca – Pakiet nr 2, cz. I, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 45 mm pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
11. Wykonawca – Pakiet nr 2, cz. II, poz. 4-7 - Czy Zamawiający dopuści długość nic 75 cm, pozostałe parametry bez 

zmian?  
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
12. Wykonawca – Pakiet nr 6, cz. I, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści długość nic 75 cm, pozostałe parametry bez 

zmian?  
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
13. Wykonawca – Pakiet nr 6, cz. I, cz. II - Czy Zamawiający wydzieli cześć I i część II do osobnego pakietu?   

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
14. Wykonawca – Pakiet nr 7 - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, z kwasu 

poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 
65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach po zaimplantowaniu i całkowitej absorpcji ok. 42 dni?  
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
15. Wykonawca – Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 2 pkt. 2 - Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o 

modyfikację zapisu na „Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust1, 
b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru licząc za 
każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie, 
c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych 
przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,5% wadliwego towaru, licząc za każdy dzień zwłoki 
ponad termin określony w umowie, 
d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w 
warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięczny okres przydatności 
do użycia, każdorazowo w wysokości 200,00 zł za stwierdzone uchybienie.” 
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy. Należy zauważyć, że zastrzeganie kar 
umownych nie jest celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym Wykonawcę. Ponadto termin dostawy 
towaru jest jednym z kryteriów ocenianych.  

 
16. Wykonawca – Dotyczy projektu umowy § 7 - Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie poniższego 

zapisu: „Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć wartości zamówienia.” 
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy. Należy zauważyć, że zastrzeganie kar 
umownych nie jest celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym Wykonawcę. 

 
17. Wykonawca – Pakiet nr 4 poz. 1 - Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. 

Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen 
przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
18. Wykonawca – Pakiet nr 4 poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku 

pszczelego 70%,   parafiny 18% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją 
zmiękczającą.  
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
19. Wykonawca – Pakiet nr 5 - Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza 

hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , 
PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego 
rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez 
jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
20. Wykonawca – Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w 

celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego? 
Odpowiedź – Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy 
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz warunki wezwania do złożenia dokumentów 
zostały określone w pkt VIII SIWZ.   

 
21. Wykonawca – Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej resorbowalnej celulozy, 

która jest  w całości pochodzenia roślinnego, nie strzępi się, nie rozrywa się i nie przyklejają się do narzędzi w formie 
luźno tkanej siatki,  nie ulega dezintegracji w miejscu zabiegu oraz posiada działanie bakteriobójcze przeciwko 40 
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typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji użytkowania. 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
22. Wykonawca – Pakiet 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu syntetycznego, wchłanialnego, 

wielowłóknowego wykonanego z tworzywa Lactomeru ( syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu – 
pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego ) powlekanego mieszaniną kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu 
stearyoilomleczanu wapnia, okres podtrzymywania tkanek 28 dni, okres wchłaniania 56-70 dni. Podtrzymywanie 
tkankowe 140% bezpośrednio po wszczepieniu, 80% po 14 dniach, 30% po 21 dniach 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
23. Wykonawca – Pakiet 1 poz. 7, 12, 28, 29 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nici długości 75cm 

zamiast 70cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
24. Wykonawca – Pakiet 1 poz. 13 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły okrągłej o długości 48mm, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
25. Wykonawca – Pakiet 1 poz. 18 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły o długości 22mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
26. Wykonawca – Pakiet 1 poz. 19 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły o długości 19mm odwrotnie 

tnącej kosmetycznej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
27. Wykonawca – Pakiet 1 poz. 29 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie długości igły , brak podanego 

parametru 
Odpowiedź – Zamawiający wymaga igły o długości 20mm. 

 
28. Wykonawca – Pakiet 1 poz. 30, 31 - Zwracamy się z uprzejma prośbą o dopuszczenie igły okrągłej 20mm o 

krzywiźnie ½ koła i długości nici 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
29. Wykonawca – Pakiet 2 cz. I - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu syntetycznego, wchłanialnego, 

wielowłóknowego wykonanego z tworzywa Lactomeru ( syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu – 
pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego ) powlekanego mieszaniną kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu 
stearyoilomleczanu wapnia, okres podtrzymywania tkanek 28 dni, okres wchłaniania 56-70 dni. Podtrzymywanie 
tkankowe 140% bezpośrednio po wszczepieniu, 80% po 14 dniach, 30% po 21 dniach 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
30. Wykonawca – Pakiet 2 poz. 1 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły okrągłej o długości 76mm i 

długości nici 75cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
31. Wykonawca – Pakiet 2 poz. 2 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły okrągłej o długości 65mm, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
32. Wykonawca – Pakiet 2 poz. 4 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły okrągłej o długości 40mm, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
33. Wykonawca – Pakiet 2 cz. II - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu syntetycznego, wchłanialnego, 

monofilamentowego wykonanego z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu, wytrzymałość na 
rozciąganie w węźle nie mniej niż 50-60% po 5 dniach od wszczepienia, i nie mniej niż 20-30% po 10 dniach od 
implantacji. Całkowita utrata pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie po 21 dniach, okres podtrzymywania 10 dni, 
całkowitego wchłoniecia masy szwu do 56 dni.  
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
34. Wykonawca – Pakiet 2 poz. 4, 5, 6, 7 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie długości szwu 75cm, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
35. Wykonawca – Pakiet 3 poz. 4 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej 

kosmetycznej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
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36. Wykonawca – Pakiet 3 poz. 5, 7 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły okrągłej o długości 27mm 

bez pętli oraz nici długości 100cm 
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
37. Wykonawca – Pakiet 3 poz. 8 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły okrągłej 48mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
38. Wykonawca – Pakiet 3 cz. II - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwów syntetycznych, 

jednowłóknowych, polipropylenowych z dodatkiem polietylenu 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
39. Wykonawca – Pakiet 3 poz. 1 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły podwójnej 26mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
40. Wykonawca – Pakiet 6 cz. I - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu syntetycznego, wchłanialnego, 

wielowłóknowego wykonanego z tworzywa Lactomeru ( syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu – 
pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego ) powlekanego mieszaniną kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu 
stearyoilomleczanu wapnia, okres podtrzymywania tkanek 28 dni, okres wchłaniania 56-70 dni. Podtrzymywanie 
tkankowe 140% bezpośrednio po wszczepieniu, 80% po 14 dniach, 30% po 21 dniach 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
41. Wykonawca – Pakiet 6 poz. 1 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły okrągłej, haczykowej typu ,,J” 

długości 32mm o krzywiźnie ½ koła, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
42. Wykonawca – Pakiet 6 cz. II - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szewu syntetycznego, 

wchłanialnego, jednowłóknowy z poliglikonatu ( kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu), okres 
podtrzymywania wynosi 75% po 2 tygodniach około 65% po 3 tygodniach i 50% po 4 tygodniach od wszczepienia.  
Okres całkowitego wchłonięcia masy szwu w okresie 6 miesięcy. 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
43. Wykonawca – Pakiet 6 poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej, przyostrzonej, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
44. Wykonawca – Pakiet 6 cz. III - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji ze szwem antyewetracyjnym 

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
45. Wykonawca – Pakiet 7 poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu syntetycznego, wchłanialnego, 

monofilamentowego wykonanego z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu, wytrzymałość na 
rozciąganie w węźle nie mniej niż 50-60% po 5 dniach od wszczepienia, i nie mniej niż 20-30% po 10 dniach od 
implantacji. Całkowita utrata pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie po 21 dniach, okres podtrzymywania 10 dni, 
całkowitego wchłonięcia masy szwu do 56 dni.  
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
46. Wykonawca – W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji. 
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy w § 6 ust. 2. 

 
47. Wykonawca – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2 pkt. 2: 
  2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy - w 

wysokości 5% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust1, 

 

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 200,00 zł, licząc za  każde rozpoczęte 24 

godziny zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie 

dostarczonego w terminie towaru, 
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c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych  przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 100.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w 

umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru, 

 

d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie  opakowania towaru, 

transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięczny 

okres przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 200,00 zł za stwierdzone uchybienie, jednak nie więcej 

niż 10% wartości brutto niestarannie lub niezgodnie z umową wykonanej dostawy. 

 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy. Należy zauważyć, że zastrzeganie kar 

umownych nie jest celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym Wykonawcę. Ponadto termin dostawy 

towaru jest jednym z kryteriów ocenianych. 

 
48. Wykonawca – Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści igłę ½ koła 40mm okrągłą (pogrubioną-

wzmocnioną)? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
49. Wykonawca – Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści igłę ½ koła 17mm x 2 okrągłą? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
 
50. Wykonawca – Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający dopuści nici o długości 70cm w pozycjach, gdzie nie jest podana 

długość nici? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
51. Wykonawca – Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 29 dopuści igłę ½ koła okrągłą 17mm, 20mm, 22mm 

lub 26mm? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza igłę 20mm. 

 
52. Wykonawca – Pakiet nr 2, II - Czy Zamawiający w pozycji 1-3 dopuści igły (pogrubione-wzmocnione)? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
 
53. Wykonawca – Pakiet nr 3, I - Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści grubość nici Nr 1, pozostałe parametry bez 

zmian? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

54. Wykonawca – Pakiet nr 3, II - Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści igłę 8 mm, 3/8 koła, okrągłą o zakończeniu 
(mikro)? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
55. Wykonawca – Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie – Wchłanialny środek hemostatyczny, 

w 100% pochodzenia roślinnego z oksydowanej celulozy w postaci dzianej tkaniny, używany do zabiegów 
laparoskopowych, rozmiar 5 x 7cm, jałowy, czas wchłaniania 7-14 dni? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
56. Wykonawca – Pakiet nr 6 I, II - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 w Części I i II dopuści igły (pogrubione-

wzmocnione)? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Staszów, dnia 17.12.2018 r. 

 
Zatwierdzam: 

 
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie 


