
Kutno, dn. 02.12.2020 r. 
 

WYJAŚNIENIA Nr 1 

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych. 

Nr postępowania ZP/15/20 

 

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 

38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 
1. Dot. Pakietu nr  – 5 pozycja 1, 2, 6-9 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 1, 2, 6-9 dopuści igłę wzmocnioną pozostałe parametry 

bez zmian? 

Igła wzmocniona jest bardziej odporna na zginanie i złamanie w celu lepszej kontroli przez chirurga. 

Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i 

jakościowym. 

Zamawiający dopuszcza. 

2. Dot. Pakietu nr  – 5 pozycja 2 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 2 dopuści również długość nitki 70cm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i 

jakościowym. 

Zamawiający dopuszcza 

3. Dot. Pakietu nr  – 5 pozycja 3 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 3 dopuści igłę 31 mm, szew 70 cm, pozostałe parametry 

bez zmian?  

Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i 

jakościowym. 

Zamawiający dopuszcza 

4. Dot. Pakietu nr  – 5 pozycja 4, 5 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 4 oraz 5 dopuści również długość nitki 70cm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i 

jakościowym. 

Zamawiający dopuszcza 
5.  Dot. Pakietu 1  
Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu 
tkankowym po 7 dniach ok.65%, po 8-11 dniach ok.50%, pozostałe parametry bez zmian? 
Zamawiający dopuszcza.  
6. Dot. Pakietu 1, poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, pozostałe parametry bez zmian? 
Zgodnie z SIWZ.  
7. Dot. Pakietu 1, poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez dodatkowego zaostrzenia, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Zgodnie z SIWZ.  
8. Dot. Pakietu 2, poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
 Zamawiający dopuszcza 
9. Dot. Pakietu 5  
Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, monofilamentowy, z polidioksanonu, wchłaniający się w 
przedziale 180-210 dni, ok. 55-60% podtrzymywania po 43 dniach, bez zawartości środka 
antybakteryjnego?  
Zgodnie z SIWZ. 
 



10. Dot. Pakietu 7  
Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, wykonaną z kopolimeru 90% glikolidu i 
10% laktydu, powlekaną 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz 50% stearynianem wapnia, o 
czasie wchłaniania 60-70 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok.75% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach, 
ok.25% po 28 dniach? 
Zgodnie z SIWZ.  
11. Dot. Pakietu 7, poz. 3,5,7,12,15  
Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, wykonaną z kopolimeru 90% glikolidu i 

10% laktydu, powlekaną 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz 50% stearynianem wapnia, o 

czasie wchłaniania 60-70 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok.75% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach, 

ok.25% po 28 dniach, bez powleczenia czynnikiem antybakteryjnym - chloroheksydryną? 

Zgodnie z SIWZ. 

12. Dot. Pakietu 2, poz. 8, 9, 10  

 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości nici 75cm? 

Zamawiający dopuszcza 

13. Dot. Pakietu 6  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanianych, monofilamentowych, wchłaniający się ok. 

180-210 dni, ok. 50% podtrzymywania po 42 dniach? 

Zamawiający dopuszcza 

14. Dot. Pakietu 11  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchlanialnych, monofilamentowych o podtrzymywaniu 

tkankowym po 28 dniach ok.70%, wchłanianiu 180-210 dni? 

Zamawiający dopuszcza 

15. Dot. Pakietu 11, poz. 2, 3  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości igły 36mm? 

Zamawiający dopuszcza 

16. Dot. § 2 ust. 12 projektu umowy  

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie, w § 2 ust. 12 projektu umowy, 5 dniowego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji” na „...dni 

roboczych od dnia uznania danej reklamacji”. 

Zgodnie z SIWZ 

17.  Dot. zapisów § 8ust. 1pkt. a), b) projektu umowy 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 8ust. 1pkt. a), b): 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w 

wysokościach: 

a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,5%wartości brutto nie 

dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto niedostarczonego towaru 

Zgodnie z projektem umowy. 

b) za dostarczenie towaru z wadami 0,5%wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być 

prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem 

co do jakości i ilości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z 

wadami. 

Zgodnie  z projektem umowy. 

 

            Podpisał 

                                                                       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. 
Prezes Zarządu 

            Artur Gur 
Do wiadomości  
Wyjaśnienia zostają umieszczone  
na stronie internetowej Zamawiającego 


