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WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę szwów chirurgicznych.   Nr sprawy : ZP-17-021BN 
 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
   
1.Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 2 ust. 6 lit. c) wzoru umowy na 
następujące:  
„dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z 
dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem 
dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”.  
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy.  
2.Pakiet 1, poz. 3,4,6,7,8 Czy Zamawiający dopuści w niniejszych pozycjach opakowania zawierające po 12 
saszetek? Odp: Zamawiający dopuszcza. 
3.Pakiet 1, poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści saszetki zawierające 6 nitek po 45 cm? Przy zachowaniu 
pozostałych parametrów bez zmian. 
Odp: Zamawiający dopuszcza. 
4.Pakiet 1, poz. 3Czy Zamawiający dopuści nić o długości 180 cm? Przy zachowaniu pozostałych parametrów 
bez zmian. Odp: Zamawiający dopuszcza. 
5.Pakiet 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści nić o grubości 3/0? Przy zachowaniu pozostałych parametrów 
bez zmian. Odp: Zgodnie z SIWZ. 
6.Pakiet 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści igłę 31 mm? Przy zachowaniu pozostałych parametrów bez 
zmian. Odp: Zamawiający dopuszcza. 
7.Pakiet 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści igłę 31 mm okrągłą rozwarstwiającą? Przy zachowaniu 
pozostałych parametrów bez zmian. Odp: Zgodnie z SIWZ. 
8.Pakiet 1, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści igłę 31 mm? Przy zachowaniu pozostałych parametrów bez 
zmian. Odp: Zamawiający dopuszcza. 
9.Pakiet nr 1, pozycja 1 – 3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 1 x 250cm? Odp: Zgodnie z SIWZ. 
10.Pakiet nr 1, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? 
Odp: Zgodnie z SIWZ. 
 

 
 
 
 

                                                              Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                         mgr Ewa Mołek  
 


