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Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę materiałów szewnych”.  
 
 

WYKONAWCY W POSTEPOWANIU 
A.I. 271-19/12 

 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 
Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w/w zał. dopuści szew chirurgiczny polipropylenowy, śródskórny niewchłaniany 
– monofilamentowy bez klipsów lub wydzieli w/w asortyment do innego załącznika. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuści szew z glikolidu i laktydu 9:1, powleczony mieszaniną kopolimeru 
kaprolaktonu glikolidu i laktydy stearylowo-wapniowego oraz podtrzymaniu tkankowym 80% 
w drugim tygodniu i 30% w trzecim w pozycjach 3, 4 i 7? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę.  
W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z proponowanymi parametrami, należy 
wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do wzoru umowy  (który zgodnie z pkt 7.5. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza w  pozycji 7 długości nici 70 cm? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji gdzie wymagał „szew chirurgiczny polipropylenowy, 
śródskórny niewchłanialny - monofilament z dwoma klipsami”, szew monofilamentowy 
polibutestrowy o długości 75 cm z igłą 30mm bez klipsów (ale dłuższy niż w SIWZ:45cm )? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 
Pytanie 1 – Formularz asortymentowo – cenowy – Zwracamy się z prośbą o podział pakietu na 3 
odrębne części w zależności od rodzaju oferowanego materiału szewnego. 
Odpowiedź do pytanie 



Zamawiający nie wyraża zgody 
Pytanie 
Pytanie 2 – Formularz asortymentowo – cenowy – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji: 
szew chirurgiczny polipropylenowy, śródskórny niewchłanialny – monofilament z dwoma klipsami, 
do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w tym 
postępowaniu. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 
Pytanie 3 – Formularz asortymentowo – cenowy – szew chirurgicznych syntetyczny, 
jednowłókowy, nylonowy, niewchłanialny – monofilament, pozycja 1 oraz pozycja 2 – Czy 
Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów 
szwu? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody 
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