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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawa nici chirurgicznych, staplerów, klipsownic i siatek do 

Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu. 

SR/XV-270-4-SS/19 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 
 

PYTANIE: 

Pakiet 16 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 16 poz. 1,2, 3 i 4 do osobnego pakietu  co pozwoli 

naszej firmie na złożenie ważnej oferty na staplery chirurgiczne. 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 16, pozycja 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce opisanego staplera, stapler o nastepujących 

parametrach: 

Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny załadowany zszywkami o wysokości 4,8mm przed 

zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu, średnica główki staplera 21,25,28,31,34 mm. Stapler 

posiadający dwie dźwignie. Stapler 21 mm z prostym kowadełkiem, pozostałe rozmiary posiadają 

łamane kowadełko, które łamie się po oddaniu strzału w celu bezpiecznej ewakuacji staplera z jelita. 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 16, pozycja 6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce opisanego staplera, stapler o nastepujących 

parametrach: 

Stapler liniowy, wielostrzałowy 45 mm i 60 mm, automatyczny, posiadający jedną dźwignie służącą 

do zamnkięcia i odpalenia staplera. Zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość po 

zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 16, pozycja 7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce opisanego ładunku, ładunek o następujących 

parametrach: 

Ładunek do staplera liniowego 45 mm i 60 mm kompatybilnego ze staplerem z pozycji 6 zamykający 

na 1,5mm lub 2,0 mm. 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 
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PYTANIE: 

Pakiet 16, pozycja 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce opisanego staplera, stapler o nastepujących 

parametrach: 

Jednorazowy stapler liniowy z nożem 80 mm zamykający na 1,5 mm lub 2,0mm, wysokość zszywki 

3,8 mm lub 4,8mm, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Pośrednia pozycja 

zamknięcia staplera (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera). 

Zabezpieczenie przed odpaleniem staplera ze zużytym ładunkiem, zszywka obustronnie spłaszczona 

na całej długości w celu poprawnego mocowania w zmienionych chorobowo tkankach, możliwość 

odpalania na dwie strony. 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 16, pozycja 9 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce opisanego ładunku, ładunek o nastepujących 

parametrach: 

Ładunek 80 mm zamykający na 1,5 mm lub 2,0mm kompatybilny ze staplerem z pozycji 8, zszywka 

obustronnie spłaszczona na całej długości w celu poprawnego mocowania w zmienionych chorobowo 

tkankach. 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 zamiast opisanych szwów również szwy o 

parametrach: 

Nici chirurgiczne, jałowe syntetyczne, wchłaniające się, plecione powlekane, długości 75 cm z igłą 

atraumatyczną 1/2 koła,długość igły  40 mm; ostrze okrągłe, okres wchłaniania 56-70 dni, okres 

podtrzymania tkankowego 28-35 dni. 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuści. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 zamiast opisanych szwów również szwy o 

parametrach: 

Nici chirurgiczne wchłaniające się, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane, długości  75 cm z igłą 

atraumatyczną 1/2 koła, ostrze okrągłe; okres wchłaniania 56-70 dni, okres podtrzymania tkankowego 

28-35 dni. 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuści. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 5 poz.4,5,6, 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 poz. 4,5,6, szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ 

koła o dł. 27 mm. 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuści. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 6  
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 6 zamiast opisanych szwów również szwy o 

parametrach: 

Nici chirurgiczne wchłaniające się, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane, długości 150 cm ;bez 

igły; okres wchłaniania 56-70 dni, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuści. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 7  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 zamiast opisanych szwów również szwy o 

parametrach: 

Nici chirurgiczne wchłaniające się, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane, długości 250 cm ; na 

szpulce; bez igły; okres wchłaniania 56-70 dni, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuści. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 8  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8 zamiast opisanych szwów również szwy o 

parametrach: 

Nici chirurgiczne wchłaniające się, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane, długości  75 cm z igłą 

atraumatyczną 1/2 koła, ostrze okrągłe; okres wchłaniania 56-70, okres podtrzymywania tkankowego 

28-35 dni. 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuści. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 10 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 10 zamiast opisanych szwów również szwy o 

parametrach: 

Nici chirurgiczne wchłaniające się, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane, dł. ok. 75 cm; okres 

wchłaniania 56-70 dni, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuści. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 11 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 zamiast opisanych szwów również szwy o 

parametrach: 

Nici chirurgiczne wchłaniające się, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane, długości . 75 cm z igłą 

atraumatyczną 3/8 koła, ostrze tnące; okres wchłaniania 56-70, okres podtrzymywania tkankowego 

28-35 dni. 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuści. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 14 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 zamiast opisanych szwów również szwy o 

parametrach: 

Nici chirurgiczne wchłaniające się, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane, długości 75 cm z igłą 

atraumatyczną 1/2 koła, ostrze okrągłe; okres wchłaniania 56-70, okres podtrzymywania tkankowego 

28-35 dni. 
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ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 15 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 15 poz. 1,2 do osobnego pakietu  co pozwoli naszej 

firmie na złożenie ważnej oferty. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający utworzy nowy pakiet. 

 

 


