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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 207000 euro na dostawę 
materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 
do niniejszej SIWZ. CPV - 33141121-4 Szwy chirurgiczne. 

 

Znak sprawy: SPZOZ 2SZWY / 2014   Nr ogłoszenia – 122434 - 2014: z dnia  10.04.2014r              
 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

1. Dot. Grupy IA, poz. 1-21(z wyłączeniem pozycji 7, 12, 18-21) Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, z kwasu 
poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie wchłaniania 60-90 dni i o podtrzymywaniu 
tkankowym po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20%? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

2. Dot. Grupy IA, poz. 24-27 Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, z kwasu poliglikolowego, powlekany 
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie wchłaniania 42 dni i o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 
8-11 dniach 50%? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. Dot. Grupy IA, poz. 8  Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40 mm lub 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4. Dot. Grupy IA, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 43 mm oraz długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez 
zmian?  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. Dot. Grupy IIA, poz. 7, 8  Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnej grupy?  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie IIA poz.3 również na grubość nici 1-0, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie IIA na wyłącznie/wykreślenie pozycji 7 i 8? UZASADNIENIE: Wyrażenie zgody na 
wyłączenie/wykreślenie powyższych pozycji pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów, w tym także 
dystrybutorowi polskiego producenta a co za tym idzie Zamawiający może uzyskać znacznie lepszą cenę na 
zapotrzebowany materiał szewny. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

8. Paragraf 5 ust.3 – prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad 
jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: braków ilościowych w 
ciągu 72 godzin, wad jakościowych w ciągu 14 dni. Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

9. Prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kod produktów. Prosimy o 
uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają  dostawy produktów 
ważnych dla zdrowia i życia. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający składa zamówienia na druku załącznika do umowy. 

10. GRUPA IIA, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o grubości 1/0? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

11. GRUPA IIA, poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o długości 75cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

12. GRUPA IIA, poz. 7, 8 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie 
złożenie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                         Jerzy Kułakowski 
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