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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego PCMG/P-57/2018 na zakup i dostawę szwów chirurgicznych, 
hemostatyków wchłanianych siatek chirurgicznych do Apteki Szpitalnej 
Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

 
I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z póź. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania 
wykonawcy: 
 
 

Pytanie 1 
Części  nr 1 poz. 1-19  
Czy Zamawiający dopuści nić bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza nici bez powleczenia antybakteryjnego. Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 2 
Części nr 1 poz. 8 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji  igły o długości 12 mm, przy 
zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza w w/w pozycji igły o długości 12mm. Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 3 
Części nr 1 poz. 8 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu barwionego, przy 
zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza w w/w pozycji szwu barwionego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
w tym zakresie. 
 
Pytanie 4 
Części nr 1 poz. 17 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w  pozycji  igły okrągłej przyostrzonej (o 
zakończeniu krótkim tnącym), przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w/w  pozycji  igły okrągłej przyostrzonej (o zakończeniu 
krótkim tnącym), przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian 
 
Pytanie 5 
Części nr 1 poz. 17 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu fioletowego o długości 
90 cm,  przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza w/w  pozycji  szwu fioletowego o długości 90 cm,  przy zachowaniu 
pozostałych parametrów bez zmian. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 6 
Części nr 1 poz. 18, 19 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w  pozycjach igły okrągłej przyostrzonej 
(o zakończeniu krótkim tnącym), przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w/w  pozycjach igły okrągłej przyostrzonej (o zakończeniu 
krótkim tnącym), przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. 
 
Pytanie 7 
Części nr 1 poz. 20, 39 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnej części. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydzieli pozycję 20,39 z Części nr 1 i utworzy Część nr 12 – Szwy IX.  
 
Pytanie 8 
Części nr 1 poz. 37 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu fioletowego, przy 
zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza w w/w pozycji szwu fioletowego, przy zachowaniu pozostałych 
parametrów bez zmian. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 9 
Części nr 2 
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne 
wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 14 dniach, ok. 65-
70% po 28 dniach, ok. 55-60% po 43 dniach, ok. 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 
180-210 dni, bez powleczenia antybakteryjnego? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza nici bez powleczenia antybakteryjnego. Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 10 
Części nr 3 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew poliamidowy monofilamentowy, niewchłaniany, 
poliamidowy, nie pakowany na mokro? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza w/w pozycjach dopuści szew poliamidowy monofilamentowy, 
niewchłaniany, poliamidowy, nie pakowany na mokro. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym 
zakresie. 
 
Pytanie 11 
Części nr 3, poz. 6-9 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły odwrotnie tnącej                     
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z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału 
szewnego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza w w/w pozycjach igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu 
micro-point) przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego. Zamawiający 
podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 12 
Części nr 3, poz. 6-9 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły odwrotnie tnącej 
kosmetycznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydziela pozycję 6-9 z Części nr 3 i utworzy Część nr 13 – Szwy X.  
 
Pytanie 13 
Części nr 3, poz. 11 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły odwrotnie tnącej przy 
zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 14 
Części nr 4 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach materiału szewnego 
niewchłanialnego, jednowłóknowego, poliamidowego bez powleczenia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 15 
Części nr 5 
Czy Zamawiający dopuści nić polipropylenową bez udokumentowanego ,,kontrolowanego rozciągania 
i plastycznego odkształcania węzła”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 16 
Części nr 6, poz. 6 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej 
kosmetycznej lub igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro point), przy zachowaniu 
pozostałych parametrów materiału szewnego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 17 
Części nr 7 
Czy Zamawiający w w/w części dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, niepowlekany, 
wchłaniający się w okresie 90-120 dni, składający się z kopolimeru kwasu glikolowego                              
i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni (po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 
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21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% ), bez powleczenia antybakteryjnego?  
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 18 
Części nr 7 poz. 1, 3, 5, 8, 9  
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły okrągłej, przy 
zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w w/w pozycjach igłę okrągłą, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez 
zmian. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie poprzez usunięcie z opisu: 
„rozwarstwiająca”. 
 
Pytanie 19 
Części nr 7, poz. 7, 10 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej 
kosmetycznej lub igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro point), przy zachowaniu 
pozostałych parametrów materiału szewnego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej kosmetycznej lub igły odwrotnie tnącej z 
precyzyjnym ostrzem (typu micro point), przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału 
szewnego. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tych pozycjach. 
 
Pytanie 20 
Części nr 8 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach materiału szewnego 
plecionego, powlekanego o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 
dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach. W razie odmownej odpowiedzi proszę o 
wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 21 
Części nr 8 poz. 1  
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w  pozycjach igły okrągłej przyostrzonej 
(o zakończeniu krótkim tnącym), przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w w/w  pozycjach igły okrągłej przyostrzonej (o zakończeniu krótkim tnącym), 
przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym 
zakresie. 
 
Pytanie 22 
Części nr 8 poz. 2, 3  
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły okrągłej, przy 
zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w w/w pozycjach igły okrągłej, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez 
zmian. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 23 
Pakiet Nr 9, pozycja 1 ,2,3,4,5,6,7 
W związku z tym, że zamawiający oczekuje potwierdzenia bakteriobójczości w badaniach  
in vitro oraz in vivo (Badania in vitro posiada większość wykonawców wobec czego zamawiający może 
otrzymać więcej ofert w konkurencyjnych cenach), zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu 
potwierdzenia działania bakteriobójczego przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP 
również badaniami klinicznymi in vivo. Wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt 
konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności  
z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (z późn. zm.) 
Jakość asortymentu z badaniami in vitro jest na takim samym poziomie jaki oczekuje Zamawiający. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza i zmienia zapis SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 24 
Pakiet Nr 9, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10,2x5,1 cm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza rozmiar 10,2x5,1cm. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 25 
Pakiet Nr 9, pozycja 8 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 8 i utworzy z niej oddzielne zadanie? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydzieli pozycję 8 z Części nr 9 i utworzy Część nr 14 – Materiały hemostatyczne II, nada 
dotychczasowej Części nr 9 nazwę – Materiały hemostatyczne I. 
 
Pytanie 26 
Pakiet Nr 9, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści trzyskładnikowy wosk kostny  który jest sterylną mieszaniną  wosku 
parafinowanego i pszczelego 80 % oraz  palmitynianu izopropylu 20%? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza trzyskładnikowego wosku kostnego, który jest sterylną mieszaniną  wosku 
parafinowanego i pszczelego 80 % oraz  palmitynianu izopropylu 20%Zamawiający wydzieli pozycję 9 
z Części nr 9 i utworzy Część nr 14 – Materiały hemostatyczne II, nada dotychczasowej Części nr 9 
nazwę – Materiały hemostatyczne I. 
 
Pytanie 27 
Czy zamawiający w Części 1 dopuści szwy, które nie mają wskazane w materiałach informacyjnych 
podtrzymywania po 4 tygodniach nie mniej niż 25% pierwotnej wytrzymałości. Pragnę zaznaczyć, że 
pozostałe parametry są spełnione, w tym  podtrzymywanie  po 2 tygodniach 75-80%, po trzech 
tygodniach - 30-50%, jak również okres podtrzymywania szwu 28-35 dni. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
 
Pytanie 28  
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Czy zamawiający w Części 1 gdziekolwiek mowa o igle ogkrągło-tnącej dopuści igłę okrągłą 
przyostrzoną - pragnę zaznaczyć , że jest to taki sam rodzaj igły, a różne tylko nazewnictwo, jakie 
stosuje nasza firma w katalogach i materiałach informacyjnych? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza gdziekolwiek mowa o igle okrągło-tnącej igłę okrągłą przyostrzoną.  
 
Pytanie 29 
Czy zamawiający w Części 1 pozycja 6 oczekuje dostarczenia szwu o grubości 1? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje w w/w pozycji szwu grubości 1. 
 
Pytanie 30 
Czy zamawiający w Części 1 pozycja 11 dopuści szew o długości 90 cm (zamiast 70-75 cm)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza szew o długości 90cm. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie tego 
parametru. 
 
Pytanie 31 
Czy zamawiający w Części 1 pozycja 17 dopuści szew barwiony (zamiast niebarwionego)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza szwu barwionego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 32 
Czy zamawiający w Części 1 pozycja 17 dopuści szew na igle 37mm (zamiast 40mm), szew 
niebarwiony o długości 90 cm (zamiast 70-75 cm)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 33 
"Czy zamawiający w Części 2 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści również szwy o 
następujących parametrach: 
Szew syntetyczny, jednowłókowy, wchłanialny, z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu 
trójmetylenu. Okres podtrzymywania tkankowego około 60 dni.  Okres wchłaniania: do 6 miesięcy. 
Średnia wytrzymałość na rozciąganie wynosi: 
- po 14 dniach – 75% - pierwotnej wytrzymałości; 
- po 21 dniach – 65 % pierwotnej wytrzymałości; 
- po 28 dniach – 50 % pierwotnej wytrzymałości. 
Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępienie." 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 34 
Czy zamawiający dopuści aby W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają 
określonym wymaganiom należało przedłożyć: opisy i/lub katalogi i/lub materiały informacyjne 
(zamiast: opisy i fotografie). 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby do ofert były załączone szczegółowe opisy wraz z fotografią z katalogu lub 
materiału informacyjnych oferowanych materiałów medycznych. 
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Treść przed zmianą: 
-  opisy i fotografie 
Treść po zmianie: 
-  opisy i fotografie (katalogi/materiały informacyjne), 
 
Pytanie 35 
Czy zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty w ramach danej części pochodziły od jednego 
producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry minimalne, które ma spełniać oferowany produkt i tylko te 
parametry są oceniane.  
 
Pytanie 36 
Czy w ramach dokumentów składanych wraz z ofertą w punkcie „zaświadczenie podmiotu 
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym” Zamawiający rozumie dostarczenie wraz 
z ofertą dokumentów dopuszczających do obrotu (wpisu, deklaracji oraz certyfikatu)? Prosimy 
o szczegółową informacje dotyczącą dokumentów wymaganych zgodnie z powyższym zapisem 
w rozdziale 7 punkt 7.6.2 a. 
Odpowiedź: 
Wykonawca składając ofertę dołącza dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym poprzez załączenie - wpisu, 
deklaracji lub certyfikatu zgodności. Zamawiający dopisuje rodzaj dokumentu. 
Treść przed zmianą: 
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane 
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 
Treść po zmianie: 
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane 
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – wpis, deklaracja lub 
certyfikat zgodności. 
 
Pytanie 37 
Dotyczy część 1  
Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniane, syntetyczne, plecione, powlekane. Okres podtrzymywania 
do 35 dni, okres podtrzymywania: po 2 tygodniach - 75 pierwotnej wytrzymałości, po 3 tygodniach - 
50% pierwotnej wytrzymałości, po 4 tygodniach - 25% pierwotnej wytrzymałości. Czas absorpcji: 56-
70 dni, igły o zwiększonej stabilności w imadle, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowane produkty. 
 
Pytanie 38 
Dotyczy część 1, poz. 1,2,4  
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dla w/w pozycji igłę okrągłą wzmocnioną. Zamawiający poprawia zapisy w 
SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 39 
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Dotyczy część 1, poz. 3,12,31,32  
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dla w/w pozycji igłę okrągłą rozwarstwiającą. Zamawiający poprawia zapisy 
w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 40 
Dotyczy część 1, poz. 9  
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, niekosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, niekosmetyczną. Zamawiający poprawia zapisy w SIWZ 
w tym zakresie. 
 
Pytanie 41 
Dotyczy część 1, poz. 16  
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, niekosmetyczną, nić fioletową, pozostałe parametry 
bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dla w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą, niekosmetyczną, nić fioletową. 
Zamawiający poprawia zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 42 
Dotyczy część 1, poz. 38 
Prosimy o doprecyzowanie jakiego kształtu igły Zamawiający oczekuje. 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje igły 3/8 koła. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 43 
Dotyczy część 2, poz. 1,10  
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dla w/w pozycji okrągłą rozwarstwiającą. Zamawiający poprawia zapisy w 
SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 44 
Dotyczy część 2, poz. 4  
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dla w/w pozycji okrągłą rozwarstwiającą, wzmocnioną. Zamawiający 
poprawia zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 45 
Dotyczy część 3  
Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne, syntetyczne, wykonane z izotaktycznego, 
krystalicznegostereo izomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 46 
Dotyczy część 3, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści nić niebawrwioną, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 47 
Dotyczy część 3, poz. 7  
Czy Zamawiający dopuści igłę konwencjonalnie tnącą, o długości 40 mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 48 
Dotyczy część 3, poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną okrągło-tnącą, o długości 26 mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 49 
Dotyczy część 9, poz. 6  
Czy Zamawiający dopuści włókninę rozmiar 2,5x5,1cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowany produkt. Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 50 
Dotyczy część 9, poz. 7  
Czy Zamawiający dopuści włókninę rozmiar 10,2x5,1 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowany produkt. Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 51 
Dotyczy część 9, poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści objętość matrycy żelatynowej 7ml, zaś łączna objętość produktu końcowego 
po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny - 8ml, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowany produkt. 
 
Pytanie 52 
Dotyczy część 9, poz. 9  
Czy Zamawiający dopuści wosk kostny na bazie białego wosku pszczelego (72,45%) z dodatkiem 
wosku parafinowego (15,05%) i palmitynianu izopropylu (12,50%), pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowany produkt. Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 53 
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Dotyczy część 10, poz. 1, 2 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 10 – Siatki I poz. 1, 2  
Siatkę częściowo wchłanialną, składającą się w 25%z niewchłanialnego poliprpylenu (PP) włókna 
monofilament oraz w 75% z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji 
w ciągu 7-10 miesięcy, gramatura przed wchłonięciem 80g/m², gramatur apo wchłonięciu 20g/m², 
grubość siatki 0,6mm, porowatość średnia 1059µm, porowatość max 2030 µm, siatka w rozmiarach 
zgodnych z SIWZ? W razie wyrażenia zgody na którąkolwiek z w/w pozycji, zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o jej/ich wydzielenie i utworzenie odrębnej Części. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wydziela poz. 1,2 do oddzielnego pakietu 
i nadaje nazwę Część nr 15 – Siatki III. 
 
Pytanie 54 
Część nr 11, poz. 1-3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie 
oferty bardziej konkurencyjnej cenowo? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydziela poz. 1-3 do oddzielnego pakietu i nadaje nazwę Część nr 16- Siatki IV. 
 
Pytanie 55 
Część nr 11, poz. 1-3: 
Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie siatek o gramaturze ok. 60 g/m2 i wielkości porów 
3mm2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 56 
Pytania dot. projektu umowy: 
§2 ust. 2: Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 
Pytanie 57 
Pytania dot. projektu umowy: 
§ 2 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby numery serii i data ważności umieszczane były na 
dokumencie WZ dostarczanym wraz z fakturą?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 58 
Pytania dot. projektu umowy: 
§ 7 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”. 
 


