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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: DZP.270-1/12 

                               Piekary Śląskie 20.01.2012r. 
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                           …………………………… 
 

                          …………………………… 
 

 
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa szwów chirurgicznych i staplerów. 

Numer ogłoszenia: 12880 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w 
Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby o 
wyjaśnienia zapisów SIWZ, które przedstawiamy wraz z wyjaśnieniami :  
 

PYTANIE 1 

Pakiet 1 
Poz. nr 5; 13; 14; 16; 18; 20. 
Czy zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, z precyzyjnym ostrzem, oferującą 
zwiększoną ostrość igły a zarazem minimalizację uszkodzenia tkanki, nie posiadającą określenia 
„dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 2 

Pakiet 2 
Poz. nr 20 
Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia „przeciwzakłuciowa”, pozostałe parametry 
bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 3 

Pakiet 2 
Poz. nr 22 
Czy zamawiający dopuści igłę tnącą kosmetyczną, z precyzyjnym ostrzem, oferującą zwiększoną 
ostrość igły a zarazem minimalizację uszkodzenia tkanki, nie posiadającą określenia „dwuwklęsła”, 
pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 
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PYTANIE 4 

Pakiet 3 
Poz. nr 7 
Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą (posiadającą spłaszczenie w części imadłowej), bez 
określenia „rozwarstwiająca” pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 5 

Pakiet 3 
Poz. nr 12 
Czy zamawiający dopuści igłę tnącą kosmetyczną, z precyzyjnym ostrzem, oferującą zwiększoną 
ostrość igły z zarazem minimalizację uszkodzenia tkanki, nie posiadającą określenia „dwuwklęsła”, 
pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 6 

Pakiet 7 
Poz. nr 1 
Czy zamawiający dopuści Stapler jednorazowego uŜytku do skóry z 35 zszywkami regular 
zakładanymi po jednej przy kaŜdym strzale, średnica drutu zszywki 0,5mm zamknięcie 6,9mm x 
3,9mm. 

Odpowiedź:  

Nie.Zamawiający nie dopuszcza 

 

PYTANIE 7 

Pakiet 1 
Poz. nr 5; 13; 14; 16; 18; 20. 
Czy zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, z precyzyjnym ostrzem, oferującą 
zwiększoną ostrość igły a zarazem minimalizację uszkodzenia tkanki, nie posiadającą określenia 
„dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 8 

Pakiet 2 
Poz. nr 20 
Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia „przeciwzakłuciowa”, pozostałe parametry 
bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 
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PYTANIE 9 

Pakiet 2 
Poz. nr 22 
Czy zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, z precyzyjnym ostrzem, oferującą 
zwiększoną ostrość igły a zarazem minimalizację uszkodzenia tkanki, nie posiadającą określenia 
„dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 10 

Pakiet 2 
Poz. nr 22 
Czy zamawiający dopuści igłę tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwklęsła”, pozostałe 
parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 11 

Pakiet 2 
Poz. nr 22 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici o długości 75cm lub 
45cm bezbarwnej przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 12 
Pakiet 3 
Poz. nr 7 
Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą (posiadającą spłaszczenie w części imadłowej), bez 
określenia „rozwarstwiająca” pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  

Zamawiający  dopuszcza 

PYTANIE 13 

Pakiet 3 
Poz. nr 1-12 
Czy zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymagana jest długość nici 70cm, równieŜ długość 
75cm,  pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 14 

Pakiet 3 
Poz. nr 12 
Czy zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, z precyzyjnym ostrzem, oferującą 
zwiększoną ostrość igły z zarazem minimalizację uszkodzenia tkanki, nie posiadającą określenia 
„dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 15 

Pakiet 7 
Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 staplery jednorazowego uŜytku z 35 zszywkami o 
średnicy 0,58 i wymiarach 6,8 x 3,9mm. 

Odpowiedź:  

Nie. Zzamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 16 

Pakiet 1 
Poz. nr 1; 3 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką o długości 75cm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 17 

Pakiet 1 
Poz. nr 4; 11 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm,przy zachowaniu pozostałych 
parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 18 

Pakiet 1 
Poz. nr 4; 6; 11 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm,przy zachowaniu pozostałych 
parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 19 

Pakiet 1 
Poz. nr 8 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej z nitką o długości 75cm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 20 

Pakiet 1 
Poz. nr 9 
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Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej przy zachowaniu pozostałych 
parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 21 

Pakiet 1 
Poz. nr 13 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 22 

Pakiet 1 
Poz. nr 14 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm z nitką o długości 45cm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 23 

Pakiet 1 
Poz. nr 14; 18 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez określenia „dwuwklęsła” przy zachowaniu 
pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 24 

Pakiet 1 
Poz. nr 18 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 19mm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 25 

Pakiet 2 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych syntetycznych, wchłanialnych, 
powlekanych, wykonanych z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki ok. 4 
tygodnie oraz określenie wchłaniania od 60 dni nie więcej niŜ 90 dni? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 
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PYTANIE 26 

Pakiet 2 
Poz. 2 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 27 

Pakiet 2 
Poz. 3 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką o długości 75cm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 28 

Pakiet 2 
Poz. 4; 12; 13 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przy zachowaniu pozostałych parametrów 
szwu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 29 

Pakiet 2 
Poz. 2; 3; 4; 12 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” przy zachowaniu pozostałych 
parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 30 

Pakiet 2 
Poz. 8 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 31 

Pakiet 2 
Poz. 11 
Czy zamawiający w tej pozycji dopuści zaoferowanie szwów plecionych, syntetycznych, 
wchłanialnych, powlekanych, wykonanych z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania 
tkankowego ok. 4 tygodnie oraz określenie wchłaniania 60-90 dni? 
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Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 32 

Pakiet 2 
Poz. 11 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 33 

Pakiet 2 
Poz. 13 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” i długości 90cm przy zachowaniu 
pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 34 

Pakiet 2 
Poz. 15 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „rozwarstwiająca” przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 35 

Pakiet 2 
Poz. 16 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „przeciwzakłuciowa” przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 36 

Pakiet 2 
Poz. 18 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 37 

Pakiet 2 
Poz. 19 
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Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm z nitką o długości 75cm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 38 

Pakiet 2 
Poz. 20 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm okrągłej bez określenia 
„przeciwzakłuciowa” przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 39 

Pakiet 2 
Poz. 21 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm  bez określenia 
„przeciwzakłuciowa” przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 40 

Pakiet 2 
Poz. 22 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej o długości 19mm bez 
określenia „dwuwklęsła” z nitką o długości 75cm? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 41 

Pakiet 7 
Poz. 1 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów jednorazowego uŜytku do skóry, średnica drutu 
zszywki 0,5mm zamknięcie 5,9mm x 3,9mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 42 

Prosimy o wyjaśnienie sposobu przeliczania wartości netto, jeŜeli wymagana ilość saszetek stanowi 
niepełne opakowanie oferenta. 

Odpowiedź: 

Ilość opakowań naleŜy zokraglić zawsze w górę i wycenić pełne opakowania 

PYTANIE 43 

Pakiet 1 
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Poz. 15 
Czy w pakiecie nr 1 w pozycji nr 15 Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą dwuwklęsłą, przy 
zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 44 

Pakiet 1 
Poz. 17 
Czy w pakiecie nr 1 w pozycji nr 17 Zamawiający dopuści igłę 11mm odwrotnie tnącą dwuwklęsłą, 
przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 45 

Pakiet 2 
Poz. 16; 20 

Czy w pakiecie nr 2 w pozycjach nr 16 i 20 Zamawiający poprzez określenie „igła okrągła 
przeciwzakłuciowa” rozumie igłę o końcówce dość ostrej, aby przechodziła ona przez powięź i 
mięśnie, lecz nie przez skórę (praktycznie wyklucza to przypadkowe zakłucie się operatora), czy 
igłę tępą, przeznaczoną do szycia kruchych tkanek takich jak wątroba? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rozumie igłę o końcówce dość ostrej, aby przechodziła ona przez powięź i mięśnie, 
lecz nie przez skórę  

PYTANIE 46 

Pakiet 3 
Poz. 10 

Czy w pakiecie nr 3 w pozycji nr 10 Zamawiający dopuści igłę tnącą dwuwklęsłą, przy zachowaniu 
wszystkich pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 47 

Pakiet 5 
Poz. 11 
Czy w pakiecie nr 5 w pozycji nr 11 Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą dwuwklęsłą, przy 
zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 48 

Pakiet 7 
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7 staplerów skórnych, jednorazowego uŜytku z 35 zszywkami 
zakładanymi po jednej przy kaŜdym strzale, wymiary zszywki 5,4mm x 3,6mm. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 49 

Pakiet 7 
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 7 staplery skórne, jednorazowego uŜytku z 35 zszywkami 
zakładanymi po jednej przy kaŜdym strzale, średnica drutu zszywki 0,58mm zamknięcie 6,8mm x 
3,9mm. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 50 

Pakiet 7 
Czy Zamawiający w pakiecie 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych staplerów skórnych z 
35 stalowymi zszywkami o średnicy drutu 0,56mm. Rozstaw noŜek zszywki przed zamknięciem – 
13,0mm i około 6,5mm x 4,1mm po zamknięciu. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 51 

Pakiet 1 
Poz. 1 
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w pozycji 1 szew o długości 90cm z igłą 3/8 koła 39mm z 
zachowaniem pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 52 

Pakiet 1 
Poz. 3 
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w pozycji 3 szew z igłą okrągłą z zachowaniem pozostałych 
parametru szwu? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 53 

Pakiet 1 
Poz. 8 
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w pozycji 8 szew z igłą odwrotnie tnącą z zachowaniem 
pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 
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PYTANIE 54 

Pakiet 1 
Poz. 9 
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w pozycji 9 szew z igłą odwrotnie tnącą 39mm z 
zachowaniem pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza 

PYTANIE 55 

Pakiet 1 
Poz. 13; 14; 16; 20 
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w pozycji 13; 14; 16; 20 szew z igłą odwrotnie tnącą 
wykonaną z najwyŜszej jakości stali chirurgicznej bez określenia „dwuwklęsła” z zachowaniem 
pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza 

PYTANIE 56 

Pakiet 1 
Poz. 18 
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w pozycji 18 szew o długości 75cm z zachowaniem 
pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza 

PYTANIE 57 

Pakiet 2 
Poz. 15 
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 2 w pozycji 15 szew z igłą okrągłą bez określenia 
„rozwarstwiająca” z zachowaniem pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza 

PYTANIE 58 

Pakiet 2 
Poz. 22 
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 2 w pozycji 22 szew z igłą odwrotnie tnącą bez określenia 
„rozwarstwiająca” z zachowaniem pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza 

PYTANIE 59 

Pakiet 2 
Poz. 16; 20 
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Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 2 w pozycji 16 i 20 szew z igłą 37mm z zachowaniem 
pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający  nie dopuszcza 

PYTANIE 60 

Pakiet 2 
Poz. 19; 21 
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 2 w pozycji 19 i 21 szew z igłą 24mm z zachowaniem 
pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający  nie dopuszcza 

PYTANIE 61 

Pakiet 3 
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 3 szwy jednowłókowe, syntetyczne, wchłanialne  wykonane z 
poliglikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu) o okresie podtrzymywania 
tkanki 75% po 2 tygodniach, ok. 65% po 3 tygodniach oraz 50% po 4 tygodniach i czasie 
całkowitego wchłonięcia masy szwu 180 dni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza 

PYTANIE 62 

Pakiet 3 
Poz. 7 
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 3 w pozycji 7 szew z igłą bez określenia „rozwarstwiająca” z 
zachowaniem pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza 

PYTANIE 63 

Pakiet 3 
Poz. 10 
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 3 w pozycji 10 szew z igłą odwrotnie tnącą 24mm z 
zachowaniem pozostałych parametrów szwu? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający  nie dopuszcza 

PYTANIE 64 

Pakiet 3 
Poz. 12 
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 3 w pozycji 12 szew z igłą odwrotnie tnącą bez określenia 
„dwuwklęsła” z zachowaniem pozostałych parametrów szwu? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza 

PYTANIE 65 

Paragraf 5 ust. 1b 
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 
W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy: 

1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy kary umowne: 
a)  w wysokości 0,1 %  wartości towaru nie dostarczonego w terminie za kaŜdy rozpoczęty 

dzień zwłoki; 
 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
PYTANIE 66 
Paragraf 2 ust. 2 
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w §2 ust.2 zapisu: 
„Zamówienie jest waŜne jeŜeli posiada numer klienta i kody produktów” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
MODYFIKACJE: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza 
następujące modyfikacje SIWZ: 

1. W SIWZ w punkcie 13. Termin składania i otwarcia ofert.  zapisy „23.01.2012” 
zastępuje się zapisami „25.01.2012”.  

 
Ze względu wyjaśnienia i wprowadzone modyfikacje wymagające wprowadzenia zmian w 
ofertach Zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.01.2012r. 
Godziny pozostają bez zmian. 
 
 
 

                                                                                                    Z powaŜaniem 

 


