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dotyczy:  przetargu nieograniczonego: 
 
Dostawa wyrobów medycznych – Dostawa wyrobów medycznych – obłożenia operacyjne 
 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
Pytanie 1 – dot. Pakiet 1  
Dot. Pakiet nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w ramach Pakietu nr 1, w 
poz.42-47 oraz poz.55-59, na nić chirurgiczną o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i 
użytkowych tożsamych z parametrami, jakie zostały wskazane przez Zamawiającego w opisie 
przedmiotu zamówienia, zastosowanego dla poz. 32-39, poz.41 oraz poz.48-49 i poz.51-54, przy 
zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 2 – dot. Pakiet 3  
Dot. Pakiet nr 2, poz.8-10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty                   w ww. 
pozycjach na nić chirurgiczną o długości 150cm,w miejsce wskazanej zapisami SIWZ długości 250cm, 
przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku 
braku zgody na powyższe rozwiązanie, zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie poz.8-10 z Pakietu 
nr 2, celem umożliwienia złożenia oferty na pozostałe pozycje w tym pakiecie 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 3 – dot. Pakiet 1  
Dot. Pakiet nr 3, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty  w ww. pozycji na nić 
chirurgiczną niewchłanialną, monofilamentową, wykonaną w 100% z polipropylenu (bez dodatku 
polietylenu), niepowlekaną, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia 
bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższe rozwiązanie, zwracamy się z wnioskiem o 
wydzielenie poz.5 z Pakietu nr 3, celem umożliwienia złożenia oferty na pozostałe pozycje w tym 
pakiecie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza  
 
Pytanie 4 – dot. Pakiet 1  
Dot. Pakiet nr 6, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty                   w ww. 
pozycji na stapler skórny 1x użytku, o wymiarach nóżki zszywki 4,2mm      (zapis SIWZ to 3,6mm), 
przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku 
braku zgody na powyższe rozwiązanie, zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie poz.1 z Pakietu nr 6, 
celem umożliwienia złożenia oferty na pozostałe pozycje w tym pakiecie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 09/2019. 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 
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