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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 10/PN/2018 
 
 

 

Z dnia: 12-09-2018 
 
Nazwa (firma) Zamawiającego 
 

 
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
 

 
Adres Zamawiającego 

 

 
UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  
TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  
www.szpitaletczewskiesa.pl 

 
Uwaga, jeśli Zamawiajacy dopuscił asortyment wskazany w zapytaniach poniżej, w 
przypadku złożenia oferty na ten asortyment należy czytelnie zaznaczyć pod tabelami  
(Formularze asortymentowo – cenowe) dla danego pakietu, znajdującymi się w 
załaczniku nr 3 do SIWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, fakt, że Wykonawca składa 
swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (należy wskazać numer pytania 
w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - cenowych, których 
pytanie / pytania dotyczą. Zamawiający nie może mieć wątpliwości jakiego rodzaju 
asortyment I w jakich ilościach jest oferowany przez Wykonawcę.  
Wszelkie przeliczane ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi wskazanymi 
w SIWZ przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być nie gorszy 
od paramentrów bazowych.  
 
Pytania 1 
1.1. Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pokrytych poliglikolidem 

laktydu i stearynianem wapnia o czasie podtrzymywania ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 40-50% 

po 3 tygodniach od zaimplantowania przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

 

1.2. Pakiet nr 4, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? 

 

1.3. Pakiet nr 4, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z nitką pojedynczą o 

długości 75cm z podwojeniem zamawianych ilości? 

 

1.4. Pakiet nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłanialnych, syntetycznych, 

plecionych z kwasu poliglikolowego powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o 

czasie wchłaniania 60-90 dni, czas podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach ok. 70%, po 



2 
 

3 tygodniach ok.50%? 

 

1.5. Pakiet nr 7, pozycja 3, 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 

wzmocnionej o długości 36mm? 

 

1.6. Pakiet nr 7, pozycja 10, 12, 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki 

pakowanej standardowo (nie na rolce) ? 

 

1.7. Pakiet 7, pozycja 16, 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm 

z nitką o długości 70cm? 

 

1.8. Pakiet 7, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z 

nitką o długości 70cm? 

 

1.9. Pakiet 7, pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 

wzmocnionej? 

 
Odpowiedzi:  
Ad. 1.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 1.2. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 1.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 1.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 1.5. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 1.6. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 1.7. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 1.8. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 1.9. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytania 2 
2.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 poz.2 również na nić o długości 75cm, 
pozostałe parametry bez zmian? 
 
2.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 poz.6 również na nić o długości 75cm , 
pojedynczą z podwójnym przeliczeniem ilości szwu, pozostałe parametry bez zmian? 
 
2.3. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 4 pozycję 6? 
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Odpowiedź: 
Ad. 2.1. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 2.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 2.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 
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