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Dział Zamówień Publicznych                   Grodzisk Mazowiecki;  05.04.2018 r. 
 
SPS – V. 262.15.2018 
 
               Wg rozdzielnika  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę materiałów szewnych do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury 
SPSSZ/7/D/18).  
 

1. Pakiet 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.  

2. Pakiet 6, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

3. Pakiet 6, pozycja 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu 
ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

4. Pakiet 6, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16 mm? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

5. Pakiet 6, pozycja 14  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu 
ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

6. Pakiet 6, pozycja 16 - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję z Pakietu 6 i utworzy z niej 
odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również 
złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych 
ofert. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

7. Pakiet 6  - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby szwy pochodziły od jednego 
producenta 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

8. Pakiet 13, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów ze 
zszywkami bez powleczenia teflonem o średnicy 0,6mm i rozmiarze 7,2 x 4,9mm lub o średnicy 
0,5mm i rozmiarze 5,9 x 3,9mm? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.  

9. Pakiet 13, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń 
jednorazowego użytku do zdejmowania zszywek w ilości 600 sztuk? W przypadku negatywnej 
odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 7 ust. 3 poprzez zamianę  słów 
„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
 Odpowiedź : Nie.  



2 
 

11. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23:        
  25 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, 
monofilamentowych, niewchłanialnych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, 
szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m2, 
wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii 
quadriaxiual (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),  

       oraz 
 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w taśm ? 

  Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 
12. Pakiet 12. Poz. 1. Czy Zamawiający wyłączy zestaw staplerów o parametrach: Proszę o 

wyrażenie zgody na wyłączenie z Pakietu 12 zestawu staplerów z pozycji nr 1 do 
innego/odrębnego pakietu. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

13.  Pakiet 12 poz. 1. Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, zestaw staplerów o 
parametrach: Zestaw składający się z 1 szt: jednorazowego, zakrzywionego stapler okrężny z 
regulowaną wysokością zamknięcia zszywek oraz skalą docisku, średnica główki staplera 28 
lub 32 mm, zszywki tytanowe. Stapler z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 – 2,0 
mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Stapler posiadający blokadę zabezpieczającą, stapler 
z jedną dźwignią aktywującą. Staplery są dostępne również w wersji laparoskopowej, długość 
robocza 52cm oraz dla rozmiarów 28 i 32 cm w wersji krótkiej prostej o długości ok 34,5 cm. 
Oraz 1 szt:: kapciuchownicy o długości 55 mm 
oraz 1 szt: jednorazowego staplera liniowego o długości linii zszycia 46 mm lub 60 mm, 
automatyczny, wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków, zszywki tytanowe ułożone 
naprzemiennie. Stapler załadowany ładunkiem. Stapler posiadający dopychacz integralnie 
połączony z ładunkiem dla zapewnienia każdorazowo właściwego formowania zszywek. Dwie 
wysokości zszywek 1,5 mm i 2,0 mm. Wysokość zszywek otwartych w staplerach firmy 
Frankenman to 3,8 mm, zamkniętych 1,5 mm oraz 4,5 mm, zamkniętych 2,0 mm. 
Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik 
uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem. Zszywki tytanowe. Możliwość 
manualnego lub automatycznego wysunięcia pinu zabezpieczającego tkankę. Stapler 
posiadający pozycję pośrednią oraz dwie dźwignie jedną zamykającą a drugą spustową. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

14. Pakiet 14 poz. 1. Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, staplery o parametrach: 
Jednorazowy stapler liniowy o długości linii zszycia 32 mm , automatyczny, wielostrzałowy z 
możliwością wymiany ładunków, zszywki tytanowe ułożone naprzemiennie. Stapler 
załadowany ładunkiem. Stapler posiadający dopychacz integralnie połączony z ładunkiem dla 
zapewnienia każdorazowo właściwego formowania zszywek. Dwie wysokości zszywek 1,5 mm 
i 2,0 mm. Wysokość zszywek otwartych w staplerach firmy Frankenman to 3,8 mm, 
zamkniętych 1,5 mm oraz 4,5 mm, zamknięty 2,0 mm. Zabezpieczenie przed wypadaniem 
tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze 
zużytym ładunkiem. Zszywki tytanowe. Możliwość manualnego lub automatycznego 
wysunięcia pinu zabezpieczającego tkankę. Stapler posiadający pozycję pośrednią oraz dwie 
dźwignie jedną zamykającą a drugą spustową. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

15. Pakiet 14 poz. 2 . Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, ładunki o parametrach: 
Ładunek do staplera o długości linii szwu 32 mm są to dwa rodzaje (do tanki  standardowej 3,8 
mm i do tkanki grubej 4,5 mm) 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

16. Pakiet 14.poz. 3 . Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, staplery o parametrach: 
Jednorazowy stapler liniowy o długości linii zszycia 60 mm , automatyczny, wielostrzałowy z 
możliwością wymiany ładunków, zszywki tytanowe ułożone naprzemiennie. Stapler 
załadowany ładunkiem. Stapler posiadający dopychacz integralnie połączony z ładunkiem dla 
zapewnienia każdorazowo właściwego formowania zszywek. Dwie wysokości zszywek 1,5 mm 
i 2,0 mm. Wysokość zszywek otwartych w staplerach firmy Frankenman to 3,8 mm, 
zamkniętych 1,5 mm oraz 4,5 mm, zamknięty 2,0 mm. Zabezpieczenie przed wypadaniem 
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tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze 
zużytym ładunkiem. Zszywki tytanowe. Możliwość manualnego lub automatycznego 
wysunięcia pinu zabezpieczającego tkankę. Stapler posiadający pozycję pośrednią oraz dwie 
dźwignie jedną zamykającą a drugą spustową. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

17. Pakiet 14 poz. 4. Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, ładunki o parametrach: 
Ładunek do staplera o długości linii szwu 60 mm są to dwa rodzaje (do tanki  standardowej 3,8 
mm i do tkanki grubej 4,5 mm) 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

18. Pakiet 14 poz. 5 . Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, staplery o parametrach: 
Jednorazowy stapler liniowy o długości linii zszycia 90mm , automatyczny, wielostrzałowy z 
możliwością wymiany ładunków, zszywki tytanowe ułożone naprzemiennie. Stapler 
załadowany ładunkiem. Stapler posiadający dopychacz integralnie połączony z ładunkiem dla 
zapewnienia każdorazowo właściwego formowania zszywek. Dwie wysokości zszywek 1,5 mm 
i 2,0 mm. Wysokość zszywek otwartych w staplerach firmy Frankenman to 3,8 mm, 
zamkniętych 1,5 mm oraz 4,5 mm, zamknięty 2,0 mm. Zabezpieczenie przed wypadaniem 
tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym 
ładunkiem. Zszywki tytanowe. Możliwość manualnego lub automatycznego wysunięcia pinu 
zabezpieczającego tkankę. Stapler posiadający pozycję pośrednią oraz dwie dźwignie jedną 
zamykającą a drugą spustową. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

19. Pakiet 14 poz. 6 . Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, ładunki o parametrach: 
Ładunek do staplera o długości linii szwu 90mm są to dwa rodzaje (do tanki  standardowej 3,8 
mm i do tkanki grubej 4,5 mm) 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

20. Pakiet 14 poz. 7. Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, staplery o parametrach: 
Jednorazowy stapler liniowy z nożem, posiadający cztery rzędy zszywek, długość linii zszycia 
61 mm,  stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Stapler z ładunkiem do 
tkanki  standardowej zszywka otwarta 3,8 mm zamknięta 1,5 mm ub do tkanki grubej zszywka 
otwarta 4,5 mm zamknięta 2,0 mm. Stapler załadowany ładunkiem. Z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie 
staplera ze zużytym ładunkiem. Nóż w staplerze. Stapler posiadający pozycję pośrednią. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

21. Pakiet 14 poz. 8 Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, staplery o parametrach: 
Jednorazowy stapler liniowy z nożem, posiadający cztery rzędy zszywek, długość linii zszycia 
81mm,  stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Stapler z ładunkiem do 
tkanki  standardowej zszywka otwarta 3,8 mm zamknięta 1,5 mm ub do tkanki grubej zszywka 
otwarta 4,5 mm zamknięta 2,0 mm. Stapler załadowany ładunkiem. Z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie 
staplera ze zużytym ładunkiem. Nóż w staplerze. Stapler posiadający pozycję pośrednią. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

22. Pakiet 14 poz. 9 . Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, staplery o parametrach: 
Jednorazowy stapler liniowy z nożem, posiadający cztery rzędy zszywek, długość linii zszycia 
100mm stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Stapler z ładunkiem do 
tkanki  standardowej zszywka otwarta 3,8 mm zamknięta 1,5 mm ub do tkanki grubej zszywka 
otwarta 4,5 mm zamknięta 2,0 mm. Stapler załadowany ładunkiem. Z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie 
staplera ze zużytym ładunkiem. Nóż w staplerze. Stapler posiadający pozycję pośrednią. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

23. Pakiet 14.poz. 10. Czy Zamawiający wyłączy stapler parametrach: Proszę o wyrażenie zgody 
na wyłączenie z Pakietu 14 staplerów z pozycji nr 10do innego/odrębnego pakietu. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

24. Pakiet 15. Poz. 4. Czy Zamawiający wyłączy trokar o parametrach: Proszę o wyrażenie zgody 
na wyłączenie z Pakietu 15 trokarów z pozycji 4 do innego/odrębnego pakietu. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 
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25. Pakiet 15. Poz. 4 . Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, trokar, o parametrach: 

Trokar bezostrzowy, optyczny, umożliwiający wykonanie insuflacji za pomocą otworu na 
obturatorze, 6 szt w op, o średnicy 12 mm,długość 100 mm z kaniulą posiadającą 
zaawansowany systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym,bez 
lateksu. Lub z kaniulą z wewnętrznym karbowaniem do wyboru przez Zamawiającego przy 
składaniu zamówienia lub trokar z chronionym nożem z dwoma typami kaniul wymienionymi 
powyżej do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Trokar nie wymaga 
używania redukcji i umożliwia użycie narzędzi 5 mm,10 mm oraz 12 mm wraz ze staplerami 
laparoskopowymi 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

26. Czy zamawiający w pakiecie 6 miał na myśli : Syntetyczny monofilament niewchłanialny, 
polibutester lub poliamid  
Odpowiedź : Tak.  

27. Pakiet 1, 2 . Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plecionki wchłanialnej, powlekanej, 
syntetycznej, wytwarzanej z mieszaniny kwasu mlekowego i glikolowego, powlekanej 
mieszaniną powyższych kwasów i stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania 
tkankowego po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50% oraz o czasie wchłaniania 60-70 dni. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

28. Pakiet 1, poz. 23. Pakiet 2, poz. 1-5, 7-9. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie materiał 
szewny z nitką o długości 75 cm. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

29. Pakiet 2, poz. 6. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  

30. Pakiet 4 . Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

31. Pakiet 10 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny poliestrowy, powlekany silikonem? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

32. Pakiet 11. Czy Zamawiający dopuści materiał szewny poliestrowy, powlekany w całości 
silikonem? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

33. Pakiet 19. Czy Zamawiający dopuści monofilament wchłanialny, syntetyczny, z kwasu 
glikolowego i kaprolaktonu, czas podtrzymywania tkankowego ok. 40% po 14 dniach, czas 
wchłaniania 90-120 dni? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

34. Pakiet 20. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plecionkę wchłanialną, powlekaną, 
syntetyczną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i 
stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach ok. 50% 
pierwotnej siły oraz o czasie wchłaniania ok. 42 dni. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 
 

 
 
 
 
                                                                                                    …………………….. 
                                                                                                                Podpis  


