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SPZOZ/SAN/ZP/264/2022                            Sanok,  18 październik  2022r. 

 

do wszystkich uczestników postępowania 

 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/18/2022 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na dostawę nici chirurgicznych dla potrzeb  SPZOZ Sanok    
 

  

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia  

 

* Pytanie nr1 – dot. pak. nr 8 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów o rozmiarze 24 w miejsce rozmiaru 25, staplerów o 

rozmiarze 26 w miejsce rozmiaru 28  oraz staplerów  o rozmiarze 32 w miejsce rozmiaru 31, pozostałe 

rozmiary według opisu. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

 

 * Pytanie nr 2 – dot. pak. nr 9,  poz. 7 

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie staplerów o długości  linii szwu 30 mm i 40 mm. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 3  – dot. pak. nr 9,  poz. 8,9,10,11,12 i 13 

Czy Zamawiający w pozycji 8, 9, 10, 11, 12i 13 dopuści zaoferowanie ładunków o konstrukcji nie wy-

magającej stosowania ogranicznika tkanki. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 4 – dot. pak. nr 9,  poz.14 

Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie  ładunków o długości linii szwu 40 mm. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 5 – dot. pak. nr 9,  poz. 15 

Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie rękojeści o długości 160 mm i 230 mm. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.    

 

* Pytanie nr 6 – dot. pak. nr 9,  poz. 16 

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie ładunków z nieruchomą częścią ze zszywkami i 

ruchomym kowadełkiem.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

 

 

http://www.zozsanok.pl/
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* Pytanie nr 7 – dot. pak. nr 6,  poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o następującym składzie: mieszanina białego wosku pszczelego 

(83%), parafiny stałej (5%) i palmitynianu izopropulu (12%) – środka zmiękczającego ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 8  – dot. pak. nr 8,  poz.1,2,3,4,5,6 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, zagięty, zszywki 

tytanowe w rozmiarach: 21, 24, 26, 29, 32, do wyboru Zamawiającego na etapie składania zamówienia? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

 

 * Pytanie nr 9 – dot. pak. nr 8,  poz.1,2,3,4,5,6 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z manualną silą 

docisku do tkanki standardowej i grubej? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 10 – dot. pak. nr 9,  poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem, o 

długości linii szwu 65,1 mm, nowy nóż w każdym ładunku, pozostałe parametry wg SWZ? 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem  

o długości linii szwu 65,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed 

zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) Nóż zintegrowany z ładunkiem. Stapler umożliwiający 

zamknięcie w pozycji pośredniej? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 11 – dot. pak. nr 9,  poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem, o 

długości linii szwu 65,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki przed 

zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany z ładunkiem. Stapler umożliwiający 

zamknięcie w pozycji pośredniej? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 12 – dot. pak. nr 9,  poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem, o 

długości linii szwu 85,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki przed 

zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany z ładunkiem. Stapler umożliwiający 

zamknięcie w pozycji pośredniej? 

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 13 – dot. pak. nr 9,  poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem, o 

długości linii szwu 85,1 mm, nowy nóż w każdym ładunku, pozostałe parametry wg SWZ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 14 – dot. pak. nr 9,  poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem, o 

długości linii szwu 103 mm, nowy nóż w każdym ładunku, pozostałe parametry wg SWZ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 15 – dot. pak. nr 9,  poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem, o 

długości linii szwu 103 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki przed 

zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany z ładunkiem. Stapler umożliwiający 

zamknięcie w pozycji pośredniej? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.    
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 * Pytanie nr 16 – dot. pak. nr 9,  poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy poprzecznie tnący 

o długości linii szwu 40 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 

4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm)? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie  dopuszcza.    

 

* Pytanie nr 17 – dot. pak. nr 9,  poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego 

z nożem o długości linii szwu 65,1mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 

3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm), nowy nóż w każdym ładunku, bez zintegrowanego ogranicznika 

tkanki? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.    

 

* Pytanie nr 18 – dot. pak. nr 9,  poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego 

z nożem o długości linii szwu 65,1mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 

4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm), nowy nóż w każdym ładunku, bez zintegrowanego ogranicznika 

tkanki? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.    

 

* Pytanie nr 19 – dot. pak. nr 9,  poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego 

z nożem o długości linii szwu 85,1mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 

3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm), nowy nóż w każdym ładunku, bez zintegrowanego ogranicznika 

tkanki? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.    

 

* Pytanie nr 20 – dot. pak. nr 9,  poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego 

z nożem o długości linii szwu 85,1mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 

4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm), nowy nóż w każdym ładunku, bez zintegrowanego ogranicznika 

tkanki? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.    

 

* Pytanie nr 21 – dot. pak. nr 9,  poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego 

z nożem o długości linii szwu 103 mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 

3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm), nowy nóż w każdym ładunku, bez zintegrowanego ogranicznika 

tkanki? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.    

 

* Pytanie nr 22 – dot. pak. nr 9,  poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego 

z nożem o długości linii szwu 103 mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 

4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm), nowy nóż w każdym ładunku, bez zintegrowanego ogranicznika 

tkanki?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.    

 

* Pytanie nr 23 – dot. pak. nr 9,  poz. 14 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera  liniowego 

poprzecznie tnącego z nożem o długości linii szwu 60 mm do tkanki grubej ( wysokość zszywki po 

zamknięciu 2,0 mm)?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.    
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* Pytanie nr 24 – dot. pak. nr 9,  poz. 15 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, uniwersalną jednorazową rękojeść staplera 

endoskopowego o długości 160 mm i 260 mm, przeznaczoną do ładunków wyginanych i prostych 

wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-

spustową blokowaną bezpiecznikiem. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie 

i otwieranie. Pozostałe parametry wg SWZ?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.    

 

* Pytanie nr 25 – dot. pak. nr 9,  poz.16 

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek z artykulacją non-stop 

45 stopni w obie strony, do staplera endoskopowego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość 

zespolenia: 60 mm, zamykający na 1.0 mm, 1.5mm, 1.8mm i 2.0mm. Ładunek posiadający ruchomą 

część ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Pozostałe parametry wg SWZ?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza (wymaga artykulacji 60 stopni).    

 

* Pytanie nr 26 – dot. pak. nr 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., 

Pakiet nr 1.1, Pakiet nr 1.2?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.   

  

* Pytanie nr 27 – dot. pak. nr 1.1 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, 

powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego 

wynosi 65% po 7 dniach od wszczepienia, 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie 

wchłaniania po ok. 42 dniach?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.    

 

* Pytanie nr 28 – dot. pak. nr 1.2  

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne 

wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 70% po 28 

dniach, 60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 29 – dot. pak. nr 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., 

Pakiet nr 2.1, Pakiet nr 2.2, Pakiet nr 2.3, Pakiet nr 2.4?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.    

 

* Pytanie nr 30 – dot. pak. nr 2.1 

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne 

wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 

dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

 

* Pytanie nr 31 – dot. pak. nr 2.2 

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne 

składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego 

70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach i całkowitym czasie 

wchłaniania 90-120   

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
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* Pytanie nr 32 – dot. pak. nr 2.2,  poz. 6,7 

Czy Zamawiający dopuści szwy bez guzików/klipsów/kołnierzy? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.   

 

* Pytanie nr 33 – dot. pak. nr 2.3 

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru 

składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną  50% kopolimer 

glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania 

tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 

60-70 dni? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.    

 

* Pytanie nr 34 – dot. pak. nr 3.4 

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., 

Pakiet nr 3.1, Pakiet nr 3.2, Pakiet nr 3.3, Pakiet nr 3.4?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.    

 

* Pytanie nr 35 – dot. pak. nr 3.4  

Czy Zamawiający dopuści szwy polipropylenowe bez guzików/klipsów? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 36 – dot. pak. nr 4 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne sterylne, poliamidowe, monofilamentowe, niebieskie, 

niewchłanialne lub nici chirurgiczne niewchłanialne plecione, poliestrowe powlekane silikonem?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.    

 

* Pytanie nr 37 – dot. pak. nr 4.3  

Czy Zamawiający wykreśli z Pakietu 4 Grupę 4.3? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.    

 

* Pytanie nr 38 – dot. pak. nr 7  

Czy Zamawiający w pak 7 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na 

oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny 

jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej 

jakości stali nierdzewnej powlekane teflonem:  

 

Poz 1 - grzbiet 6,5 mm, nóżka 4,7mm.  

Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację zużycia 

zszywek. Stapler ze stopniowym zamknięcia zszywki - pozwalającym na dokładny dobór odległości 

od skóry zamknięcia zszywki 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 
Poz 2 - grzbiet 6,5 mm, nóżka 4,7mm.  Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na 

kontrolowanie zużycia i minimalizację zużycia zszywek. Stapler ze stopniowym zamknięcia zszywki - 

pozwalającym na dokładny dobór odległości od skóry zamknięcia zszywki? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ. 

Z poważaniem 
 


