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Katowice, dn. 28.07.2017r 

 
 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę szwów chirurgicznych.  Nr sprawy: ZP-17-076BN 
 
                      
 
                     
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następującej odpowiedzi : 
   
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.1 również na igłę o długości 12mm najnowszej 
generacji typu ENOVA wykonaną ze stali lecz bez opisu katalogowego „igła plastyczną” z nicią barwioną, 

pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na długość igły 12mm, pozostałe 
parametry bez zmian. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.1 również na igłę o długości 16mm z nicią barwioną, 
pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 

3. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 1? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, 
zgodnie z SIWZ. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.2 również na igłę plastyczna najnowszej generacji 
typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „z mikrograwerowana”, pozostałe 
parametry bez zmian?  Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

5. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 2?  Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, 
zgodnie z SIWZ. 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.8 również na nić barwioną, pozostałe parametry bez 
zmian? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ 

7. Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 8? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie 
z SIWZ. 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.9 również na długość nici 45cm, pozostałe parametry 
bez zmian? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 

9.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.9 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA 
wykonaną ze stali lecz bez opisu katalogowego „igła plastyczną” , pozostałe parametry bez zmian? 

10. Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 9?  Odp.: Zamawiający wyraża zgodę 
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.15 również na długość nici 75cm, pozostałe 

parametry bez zmian?  Odp.: Zamawiający wyraża zgodę 

12. Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 15?  Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, 
zgodnie z SIWZ. 

13. Czy Zamawiający w pakiecie 2 lp.17 dopuści igłę o trok arowym zakończeniu pozostałe parametry bez 
zmian?  Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

14. Czy Zamawiający w pakiecie 2 lp.24 nić  o dł.75 cm pakowaną pojedynczo czyli 1 nitka w saszetce  
pozostałe parametry bez zmian?  Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

15. Czy Zamawiający w pakiecie 3 lp.33 dopuści igłę o dł. 48 mm pozostałe parametry bez zmian?                            
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

16. Czy Zamawiający w pakiecie 2 lp.23 dopuści igłę o trok arowym zakończeniu pozostałe parametry bez 
zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

17. Czy w pakiecie 4 poz.2 Zamawiający dopuści igłę  rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?       
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

18. Czy w pakiecie 4 poz.3 Zamawiający dopuści igłę  rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

19. Czy w pakiecie 4 poz.4 Zamawiający dopuści igłę  rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?    
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

20. Czy w pakiecie 4 poz.5 Zamawiający dopuści igłę  rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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21. Czy w pakiecie 4 poz.6 Zamawiający dopuści igłę  rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

22. Czy w pakiecie 9 poz.5 Zamawiający dopuści igłę  rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

23. Czy w pakiecie 9 poz.6 Zamawiający dopuści igłę  rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

24. Czy w pakiecie 9 poz.9 Zamawiający dopuści igłę  rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

25. Czy Zamawiający w zakresie pakietów nr 4 i 9 opisując szwy z powleczeniem antybakteryjnym miał na 
myśli i będzie wymagał szwów z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego? 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 
 
 

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

                                                         mgr Ewa Mołek 
 

 

 
 


