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Uczestnicy postppowania
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_ 
W 

:yryk" z otrzymaniem od Wykonawc6w wniosk6w o wyjaSnienie treSci SIWZZamawiaj4cy odpowiada:

Py't. I Dot. Pakietu I, poz.27-59
Czy 

,zamavriaiqcy dopuici nici syntety. cme, plecione, 
I?konane z kwasu poliglikorowegopowlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchlanialne do 90 dni?Odp.: Zamawiaj4cy podtrrymuje zapisy w SIWZ.

Plt.2 Dot. pakietu I, poz. 60
Czy Zamawiaj4cy wydzieli porycje 60 do osobnego pakietu?

Udp.: Zamawiaj4cy podtr4rmuje zapisy w SIWZ.
Plt. 3 Dot. Pakietu I, poz.60

C? 
1ary?ygJCcy dopu{ci nici syntetycme z polidioksanonu, monofilamen! wch}anialne wokresie 180-210 dni, podtrqymywanie tkankowe do 90 dni?

udp.: Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Plt.4 Dot. pakietu II, poz. I I_13

czy 
.zamawiaiqcy dopusci nici syntetyczne, precione, wykonane z kwasu poliglikolowegopowlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchlanialne do 90 dni?\.rop.: zamawlaJ4cy podtrrymuje zapisy w SIWZ.

Plt. 5 Dot. Pakieru II, poz. I I
czy- Tamawiaiqcy dopusci iglg okr4glq bez okesrenia wzmocniona, pozostale parametry b€zzmian?

Odp.: Zamawiaj4cy podtr4ymuje zapisy w SIWZ.
Plt.6 Dot. Pakietu IV, poz. 1

Czy. ZamawiajLiy dopr.rsci rozmiar siatki 30x30 cm lub 15x30 cm, pozostale pararn€try b€zzmian?
Odp; Zamawiaj4cy podtrrymuje zapisy w SIWZ.
Plt. 7 Pytania dot. wzoru umowy:

Jaki procent ilosci wyrob6w oke.lonej w umowie zostanie przez Zamawiaiqcego na pewnozam6wiony?
p{n, famayiljqcy podtr4ymuje zapisy w projekcie umowy.
r),'r. 6 l,ytan ra dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiai4cy zgadza sip, aby dostawa towar6w nastppowa.la w ci4gu 3 dni roboc4ych odmomentu zloZenia zam6wienia?
pdp.: Zamawiaj qcy wyraza zgodp na proponowany termin dostawy.
Pyt.9 Pylania dot. wzoru umowy;

czy za dni robocze rozumie sig dni od poniedzialku do pi4tku za wyi4tkiem dni ustawowowolnych od pracy?
Odp.: Zamawiaj qcy wyja{;nia,2e za dni robocze uznaje sig dni od poniedzialku do pi4tku.



P)'t. l0 Pltania dot- wzoru umowy:
Czy zamawiaiacv zuad,za sig, aby reklamacje rozpatrywane by+y w dni robocze?Odp.: _ Zamawiaj 4y *yraiu .goo9 na powybze.

Pyt. I I Pytania dot. wzoru umowy:
Czy zamzwialqcy zgadza siQ, aby slowo ,, op6lnienia,, zostalo zast4pione slowem ,,mvloki_(paragraf 8, punkt 2 i 3)?

Odp.: 
^ Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.

Py. l2 Pyania dot. wzoru umowy:
Czy zamawiaj4cy wyrazi. zgodg,.aby 

.kara. o kt6rej mowa w paragrafie g punkt 5 naliczanabyla od wartoSci niezrealizowanej czE5ci umowy? "

pjn., . famay;1jqcy podhzymuje zapisy w iro.lekcie umowy.
r)4. tJ l,)tan la dot. wzoru umowy:

Czy zamawiaj4cy zgadza 
,siy,. 

aby prawo do odst4pienia od umowy prryslugiwalo mu w
^^^ . 

p:7p:qku trzykrotnego uchybienia, o kt6rym mowa iv paragrafi" t, puntt +iuop.: ZamawtaJ4cy podtrrymuje zapisy w projekcie umolvy.
Pyt. 14 Pltania dot. wzoru umowy:

Czy zamawiajqcy zgadza.,siq, aby kara_.umowna, o kt6rej mowa w paragrafie g, punkt 5naliczana byla od wartoSci brutto niezrealizowanej czg,scr umowyz
pln , - lamayiijqcy podhzymuje zapisy w projekcie u.;t:-
ryr. l) p]nanra do1. wzoru umowy:

czy w razie braku mo,liwosci lub istotnych trudnosci w dostarczeniu wyrob6wzaoferowanych w ofercie 
lrko.nlwca bpdzie m6gr dostarczae zamienniki o nie gors4ychparametrach i w takiej samej cenie?

Odp.: Zamawiajqcy podtrrymuje iapisy w projekcie umowy.

Pyt. 16 Pytania dot. wzoru umowy:
Czy Zamawiai4cy zgadza sig zapisai mo2riwos t. zmiany cen brutto wynikai4cej ze zm,unyobowiqzuiqcej stawki VA! pr4y zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.: 
_ 

Zamawiajqcy podtrzymuje zapiiy w projekcie umowy.
rlt. I / fytanla dol. wzoru umowy:

czy Zamawiaiqcy zgadzasie zapisac mozriwos6 zmiany cen w prrypadku prze waczaiqcej 3yozmiany sredniego kursu NBp warut EUR lub uSD ri stosunku do kursu z dnia zawarciaumowy oraz w przypadfu, gdysuma miesigcznych wskaznik6w cen i usfug konsumpcyjnych
opublikowanych przez prezesa GUS za okei od dnia zawu."iu ,o'o*y f.,"l;;;;';:;i";',Odp.:^ Zamawiaj 1cy podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.

Pyt. l8 Paragraf2 ust. 1.
Prosimy o wydfuZenie terminu dostaw z2 dni na3 dni robocze.

Odp.: 
^ Zamawiaj4cy wyrain zgodp na proponowanq zmiang.

Pyt. 19 Paragraf 7 ust. 1.
w przypadku stwierdzenia brak6w irosciowych lub wad jakosciowych Zamawiai*cy
niezwlocznie powiadomi o tym Dostawca, kt6ry iozpatrzy reklamacjg d otycz4c%- brak6w iloSciowych w ci4gu 72 godzin
- wad jako6ciowych w ci4gu 14 dni.
Ewentualna wymiana nast4pi w ci4gu 3 dni od uwzglgdnienia reklamacji.

Odp.: 
^ Zamawiaj4cy podhzymuje zapisy w projekcie umoi{.

Pyt. 20 Paragraf 7 ust. 3.
Prosimy o wydlu2enie terminu wymiany towaru z 4g g odzin na72 godziny.

Odp.: , Zamawial4cy podtrzymuje zapisy w projekcie umowyi
Pyt. 21 Paragraf 8 ust.2.

Prosimy o modyfikacjg zapisu na brzmiqcy:
w razie wyst4pienia op6znienia w wydaniu rzeczy r.,b dostarczeniu rzecry wolnej od wad
W$9pw9a zobowiqzuje siq do zaplaty kary umownej w wysoko$ci t "i za kaiay dzieft
zwloki od wartodci towaru dostarczonego ze nvloiar. Z,amawiajqcy Moze wyinaczye
dodatkowy termin wydania rzeczy nie rezygnuj4c z kary umownej.

!dp; _ Zamawiajqcy podtrrymuje zapisy w projekcie umowy. 
-

Pyt. 22 Paragraf 8 ust. 3.
Prosimy o modyfikacjg zapisu na brzmi4cy:



w przypadku gdy rzecz. nie. zostanie nalelcie oznaczona lub dostarczono iq bezprzewidzianvch w umowie rub przepisach dokument6w wvk";;*;" ;;;;;i"arule sipdostarczyi rzeczy wolne.od 
.wad, a zi kuzdy dziefr op6'nienia Zamawiaiqcy naliczy kargumown4w wysoko6ci I %o od wartoSci brutto czgsci towaru, kt6rego doty"a, Jp,OZii""L.

p{n.,^ lamlwla:4cy 
podrrzymuje zapisy w projekcie umowy.

ryt z) Lzy Lamawtalqcy wyrazi zgodg na podzial pakietu I wedlug rodzaj6w nici?U,ASADNIENIE: podziar pakietu"wedrug rodzaj6w nici p'ory".ii por*oli n a zro2enie wa2ne1ofertv wigkszej riczbie. oferent6w u 
"o 

.i ty^ iatx zuiu*^iq[y *"r" 
".yrtll' 

,"""r""i"lepsz4 ceng na zapotrzebowany material sze;y.
\rop.: 

. zamawlaJ4cy podhzymuje zapisy w SIWZ.
Pyt'24 czy znmawiaiqcy wyl4czy z Palieru I pozycje od I do ll - nici synretyczne, niewchlanrane,monofiolament poliamidowy i ufworzy i nilh odrgbne zadanie?

U,ASADNIENIE: wylqczenie i utworzenie zidania z w/w pozycji pozwori na zrozeniewaZnej oferty wigkszej liczbie oferent6w a co za tym idzie'zamiwiniqcy ,nor uryrr."tznaczenie lepsz4 ceng na zapotrzebowany material szewny.
Odp.: Zamawiaj4cy podtrzymuje iapisy w SIWZ.
Py1.25 Czy Zamawiajqcy ,r1!,f ["je g I us]. 2 projekru umowy w nasrQpujqcy sposob:zamawiaj4cy zastrzega sobie. prawo nie wykorrysiania caiej ilodcizawart".l *'ritiJrniLu n, tdo SIWZ, a wykonawca nie bgdzie wnosil ioszczeri z tego fautu, ;; ;;;;;;r*, 

""niezrealizowana wartoit 
.umowy nie bqdzie wiq*sza ni2 Z0 U iartisci ;q;r;r*.*y2-'"Odp.: Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiaj4cy nie.iest w stanie_podal (Yo) przypuszczaLnej wielkoSci niezrealizowania umowy.zamawiai4cy szacuiqc wartos6 zam6wienia bral pod uwigg ilos6 przewiay*"f"n -["po* *trakcie trwania umowy (na podstawie zu4ycia # okresie ostatnicir tz mi"si*"9,.i"anuli itoscite nie sq przewidywalne w 100%rc. podaiqc konkretn* wierkod. 1x; ni"r.""iiiorJunia u-o*yZamawi.ajqcy zobowi4zuje sig do zakupu okesronej minimalnej ios"i ni"i 
"r,i.u.!iJ^y"r,,material6w szewnych rub siatek przepukrinowych, "co 

w przypadku mniejszego (z r62nychprzyczyn) zapotrzobowania moZe okazat, sig dla Zamawiaj4cego niekorrystne. 
-. -

szpital, ze wzglgdu na specyfikg swojej dzialarnosci, nie jest i stanie zaptanowue (takjak np.w. zaktadzie produkcyjnym) koniecznosci zakuiu konketnej ilosii L""t 
"i,,v"i "i"ichirurgicznych, materiar6w szewnych lub siatek przepukrinowycli, i * ,u,v,n iari"l"Lsriedokladnej ilo6ci wyrob6w, nawet z tolenncjq_20i/o. 

'

Ponadto, wprowadzaj4c w $ 1 ust. Z lmowy zapis proponowa ny przez Wykonawca, wprzypadku mniejszego zapotrzebowania zimawii4cy zgodnie 
- 

z' warunliami umowyzobowivany bgdzie do zakupu minimum S0% il;S;i ,ii"i 
"f,i.*ei.;y"h, 

^n'urJriutO*

szewnych.lub siatek przepukrinowych. po zakofrczeniu umowy zaia*iiia"v p".i"o"ruypewn4 ilos6 ww. wyrob6w, kt5rych uzycie ograniczone jesr termilnem *d"'s"=il Nllry p.rytym uwzglgdnii' Le zamawiaj.qcy jest jednostkq sektora finans6w publicznych iiiriirgn"qdo dysponowania srodkami publicznymi z zachowaniem zasady gospodamos"i i 
""io*oi"i.Iednoczeinie Zamawiajqcy zevraca uwagg na zapis zawarly w $ 9 odn. 4 projektu umowydostar'y, kt6ry przewiduje.ewentualnos6 przedruzenia czasu trwuniu uro*y * p.rypuJtu ni"

^ ^ - T"uh?*ania wszystkich ilo5ci produkt6w zawarlych w zzlqczniku nr t do ilWZ. 
' .

P5't' 26 97 zamawiai[cy zmniejsry wysokos6 kar umownych okrejlonych w g g ust. ii q.zyo ao17o wartosci brutto czg6ci towaru, kt6rego dotyczy op6Znienie.
9d!.:_ !"."liu:4cy podazymuje zapisy w proletcie umo*y.
Pyt' 27 Czy lyawiaiqcy wyrazi zgodp na- zaoferowan-ie w pakiecie IV pozycja l siatekprzepuklinowych rozmiarze 20 x20 cm lub 30 x 30 cm? pozostare parametry ali,n,"i*..Odp.: Zamawiaj4cy podtrzymtje zapisy w SIWZ.
Pfi.28 czy w celu miarkowania. kar umownych Zamawiaiqcy dokona modyfikacj i postanowief

projektu przyszlej umowy i doda w zakesie $g ust. ij zdanie: ,jednal ni" *4""; niZ fOZwartoSci op62nionej dostawy,'?
Odp.: 

^ Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.
P1,t. 29 Pakiet l, poz. 15

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie igly o dfugo6ci 3 6mm?
odp': Zamawiaiqay.wraia rgoqg ̂la zaoferowanie p.op-ono*uo"go wyrobu. Dfugos6 mie6ci sig w

dopuszczonej tolerancji + l0ol0.



Pyt.30 Pakiet 1, poz. 15
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie igly bez okre5lenia ,,wzmocniona,,?

pdp; Zamawiajqcy podrrzymuje zapisy w SIWZ.
Py.t. 3 I Pakiet I, poz. 2l

c4' zamawiai4cy wyrazi zgodg na zaoferowanie igly bez okreslenia ,,wzmocniona..?Odp.: Zamawiaj qcy podtrzymuje-zapiiy w SIWZ.
Py. 32 Pakiet l, po2.22,23

^^^.9?_?-?!::iaj4cy,.wyrazi.zgodsnazaoferowanieigly,,wzmocnionej,,?\rop.: zamawlaJ4cy podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pyt. 33 Pakiet 1, po2.25,26

^,, 9, 
tuy?wiaiqcy. wyrazi zgodg na zaoferowanie igly bez okre5lenia ,,wzmocniona,,?wqp.: zamawlaJqcy podh4/muje zapisy w SIWZ.

P).t. 34 Pakiet I, poz.25
Czy Zamawialqcy wyrazi zgodgna zaoferowanie igly o dlugo6ci 36mm lub 40mm?odp': zamawiai4cy wyra2a zgodp na zaoferowanie propJn"o*un"go *y.obu. obie dfugosci mieszczqsig w dopuszczonej tolerancji + l0%.

Pyt. 35 Pakiet 1,po2.26
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodp na zaoferowanie igly o dlugo5ci 36mm?

odp': zamawiaiqcy wraza zgodg 
^na zaofero*uni" p.oiono*"nego wlnobu. Dfugos6 miesci sig wdopuszczonej tolerancji + l0%.

Pyt. 36 Pakiet I, poz.26c
Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodp na zaoferowanie igly o gruboSci ,,1 ,,?Odp.: Zamawiaj4cy podtrzymuje iapiiy w SIWZ.

P1't. 37 Pakiet l, poz. 27 , 28,29,30, 3 |
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie nici o dlugoSci l50cm?

odp': Zamawiaj qcy w'raza zgodg nazaofero*anie p.oponowunego wyrobu. Drugos6 miesci sig wdopuszczonej toler ancji +3 \yo / - 1 0%o.
Pyt. 38 Pakiet 1, poz. 3 6, 37, 38, 39, 4t, 42, 43, 45, 46, 47, 54, 5s,56, 58, 59

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zaoferowanie nici o dfugoSci 75cm?
uop': zamawtaJqcy wraia zgo^d-g^ na _zaoferowanie proponowanego wyrobu. Drugos6 miesci sig wdopuszczonej tolerancji +30yo/ -10o .
Pyt. 39 Pakiet 1, poz.39

czy zamawiaiqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie igly bez okreslenia ,,wzmocniona,,?Odp.: Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
'

Pyt. 40 Pakiet 1, poz. 43
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie igty o dfugoSci 20mm?

odp': Zamawiai qcy.wrazd zgodg 
^na zaofero*-i" proio'no*anego wyrobu. Drugos6 miesci si* wdopuszczonej tolerancji + l\yo.

Pyt. 41 Pakiet l,poz. 44
Cry Zamawiaj4cy wyrazi zgodp na zaoferowanie nici o dlugoSci 75cm?

Odp.: Zamawiajqcy podtrzymuje iapiiy w SIWZ.
Pyt. 42 Pakiet | , poz. 50, 52, 57

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie igty o dfugodci 36mm?
Odp.: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Plt. 43 Pakiet l,poz. 60

Czy.Zamawiajqcy wyrazi. zgodg na. wyl4czenie pozycji nr 60 i utworzenie z niej odrgbnegopakietu? Rozwi4Tanie takie. pozwoli na zlozenie ofertj, przez wipksz4 liczg wylionawcow, aZamawiaj4cemu wyb6r bardziej korzystnego rozwiqzania.
Odp.: Zamawiaj qcy podtuzymuje zapisy w SIWZ.
Pyt. 44 Pakiet2, poz.2 - 5

czy zamawiajqcy wyrazi.zgodg na zaoferowanie igry o krzywiinie 3/g kola odwrotnie tnqca?
Odp.: Zamawiaj4cy podtr4rmuje zapisy w SIWZ.
Pyt. 45 Pakiet 2, poz. 3

czy Zamawiaiqcy wyrazi zgodp na zaoferowanie igly o drugosci 24mm, krzywiznie 3/g kora
odwrotnie tnAca z nitk4 o dlugoSci 45mm?

Odp.: Zamawiaj4cy podtrymuje zapisy w SIWZ.



Pyt. 46 Pakiet2, poz. tl,12,13
Czy Zanawiaj4cy wyrazi zgodg na wyl4czenie pozycj i nr ll, 12, 13 i utworzenie z nich
odrgbnego pakietu? Rozwiqzanie takie pozwori na zlo2enie oferty przez wigkszq riczg
Wykonawc6w, a Zamawiajqcemu wyb6r bardziej korzystnego roz\,viqzania.

Odp.: Zamawiaj qcy podtrzymtsje zapisy w SIWZ.
P5a. 47 Pakiet2, poz. 12

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodp na zaoferowanie igly o dfugoSci 26mm z nitke odlugoSciT5cm?
Odp.: Zamawiaj4cy podtrrymuje zapisy w SIWZ.
Py4. 48 Pakiet 2, poz. 13

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie igly o dlugo6ci 40mm?
Odp.: Zamawiaj4cy podtr4,muje iapisy w SIWZ.
Py4' 49 Zwracamy sig z prosb4 o wyjisnienie czy zamawiaiqcy wymaga w pakiecie l pozycjach 12 -16a, by zaoferowanie szwy posiadaly po*le"zenie calego rpr.i, o.- aoau*orio l"i,r""r""i"kazdego wl6kna z osobna, co. wpfwa korzystnie na bezpieczeristwo wpzla, latwos6 wiazaniaoraz zwigksza plynnoS6 przechodzenia przez tkanki?
Odp.: Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Py' 50 Zwracamy sig z prosb4 o rgodg nu (I)zaoferowanie w pakiecie l porycjach r7-2r smvuniewchlanialnego, potipropylenowego, monofilamentowego z dodatkiem 

-pllietyLnq- 
arigtikt6remu_ minimalizuje sig ryzyko. strzEpienia szwu podczas zzbiegu oiaz,*igirl;"gogladko66 na powierzchni zwigkszaj4c laiwo66 przechod zenia przez ir.unr.iiB7J"lro"r"sni"prosimy o zgodg na zaoferowanie w pozycji zr igry bei okresrenia ,,iriu"^iu- .zachowaniem pozostalych parametr6w.

odp': Zamawiaiqcy, w pierwszej czgSci dopuszcza mo2liwos6 zaoferowania proponowanych
^ -. 

wyrob6w, w czgSci drugiej, podtrzymuje zapisy w SIWZ.
P54' 5l zwraca.my sig z prosb4 o wytqc^a i patietu t do osobnego pakietu pozycji 26a, z6b, z6c.Pozwoli to na zlo2enie konkurencyjnej cinowo oferty.
Odp.: Zamawiaj qcy podtrzymuje zapisy w SIWZ.
\4. 52 C.zy zamawiajqcy Wrazz_?g:ge na zaoferowanie w pakiecie I porycjach 27 _ 59 szwu ookresie wchlaniania,56 - 70 dni z zachowaniem pozostalych parametrdwi
Odp.: ̂ Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwoj6 zaoferowanL p.opono*uny"h wyrob5w.
Pyt. 53 Prosimy o wyja.nienie 

f, aya.wiTiacV wym&a, by w pakiecie I pozycjach 27 _ 59zaoferowane szwy posiadaly zdolnoii plat.rv.liruniu tkunko*"go po'a.'noir, fgoaniachminimum 80% pierwotnej 
. wltrzymato5ci, co 

- 
gwarantuje naiiyxa *yt.q,iiioSe *

^,, pU"t!V.m mom.encie gojenia sig ran, z zachowanie-m pozostatych param"t O*f 
'

uop.: zamawla1qcy podtrzlmuje zapisy w SIWZ.
Pyt' 54 Prosimy o zgodg na zaofeiowanie (I)w pozyclach 26a, 26b, 26c igiel bez okeslenia

,pogrubiona" oraz (2)w porycji 26c gruboSci-nici ,,1,,.
odp': Zamawiai4cy' w pierw-szej czgsci dopuszcza mo2liwoii zaoferowania proponowanych
* -, wyrob6w, w czgSci drugiej, podrrrymuje zapisy w SIWZ.
rlt. )) Zwracamy sig z proSb4 o. zgodq na zaoferowanie w pakiecie I porycjach 4g, 49, 57, ig)y bezokre5lenia,,wzmocniona,, z zachowaniem pozostalyc'h parametr6w.
Odp.: Zamawiajqcy dopuszcza moZliwoS6 zaoferowania i.opono*un"go wyrobu.
Pl' 56 Prosimy o zgodg na zaoferow anie z pozycjach 5g, 59 grubosci nici ,,r " oraz w p ozycji 5g igly

ostrej bez okre6lenia ,,2 k6tkim tn4cym zako6czeniem,,.
Odp.: _ Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoS6 zaoferowania proponowanego wyrobu.
Pyt.57 Zwracarny sig z pro5bq o zgodg na zaoferowanie w pakiecie f p.'oayJji 60 nitki o nastepujacej

charakterystyce: szew syntetyczny monofilamentowy *yfonuny z kopolimeru"kwasu
glikolowego i wgglanu tr6jmetylenu o zdolno6ci podtrzamywania tkankowego po dwoch
tygodniach 75Yo pierwotnei qtrzymatosci, 65% po trzech- tygodniach i 50o/o po czterech
tygodniach, o okresie podtrzymlwani tkankowego okoro 60 dni, o czasie calkowitego
wchlaniania do 180 dni.

Odp.: - Zamawiajqcy dopuszcza moZliwoS6 zaoferowania proponowanego wyrobu.
Pyt. 58 zwracamy siq z prodbq o wyrQczenie z pakietu 1 do osobnego pakietu pozycji 60. pozwoli to

na zlo2enie konkurencyjnej cenowo oferlz.
Odp.: Zamawiaj 1cy podtrzymle zapisy w SIWZ.



P'rt.59 Zwracamy siQ z pro.bqo zgodg.na zaoferowanie w pakiecie 2 nastgpui4cych rozwi4zari:(l)- w pozycji 2, 5, igly o rozmiarze 37 mm
(2)- w pozyclach 3, 4, igiet 3/g kola
(3)- w pozycji 3 dlugoSci nitki 75 cm
(4)- w pozycji 4 igly o grubo5ci nici ,,1,,
(5)- w pozycji 5 igly 3/8 kola.
Z zachowaniem pozostalych parametr6w.

udp'i Lamawiaiqcy, w czgsciach 
.r, 3, 4 dopuszcza mozliwos6 zaoferowania proponowan€go

^ . -^ :yrobu, w czgSciach 2, 5 podtr4ymuje zapisy w SIWZ.
r),r. ou zwracamy siE z proSb4 o wyja6nienie c4,, zamawiaj4cy wymaga w pakiecie 2 pozycjach 6 _ 9,by zaoferowanie szwv posiadary powieczenie catego sproti .o.- aoauttoio-pJ*L"*"kazdego wl6kna z osobna, co_ wplywa korzystnie nu i"rpr""r"n.t*o wgzla" latwos6 wiqzaniaoraz zwigksza plynnoSi przechodzenia przei tkanki?
Odp.: _ Zamawiaj4cy podrr4rmuje zapisy w SIWZ.
Pyt. 61 Prosimy o zgodp na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycji 6 dlugoSci nitki 150 cm
?!:.:" 3?^:*^i4cy 

dopuszcza moZliwoS6 zaoferowani" prop*o*"n"go wyrobu.ry'62 Lwracamy sig z prosb4 0 zgodq na zaolerowanie w pikiecie z pozlili r0 nitki o nastQpuJqcejcharakterystyce: szew syntetyczny monofilamentowy *y[on"ny z kopolimeru'iwasuglikolowego i wgglanu tr6jmetylenu o zdolnosci podtrzymywania tkankowego po dw6chtvgo{n1acf 75yo pierwotnej wvtrrymalosci, 65%o po trzich'tygod"i""t i;0t;;;-"i"r""n
tygodniach, o okresie podtr4ymywani tkankowego okolo 60 dni, o czasie calkownegowchlaniania do 180 dni.

9.10;., liiTr:4cy 
dopuszcza moZliwoSi zaoferowania proponowanego wyrobu.ryl. 03 czy ".amawtaiqcy wyraia3Zgle na zaoferowanie w pakiecie 1 pizycjach 1l _ 13 szwu ookresie wchlaniania 56 - 70 dni z zachowaniem pozostalych pa.ametrO#

Odp.: 
. Zamawiaj4cy dopuszcza.mo2liwoSi zaoferowaniu p.ofono*"n"go *yroUu.Py. 64 Prosimy o zgodg na zaoferowanie w pakiecie 2 poi,";l i gruuoS"i nitki ,,0,.

9:d: ). |1^:*^:epcy 
dopuszcza moZliwo56 zaoferowalia pro'fonowanego wyrouu.

rJ'r' oJ zwracamy sig z prosbq o wyrqczenie z pakietu 2 do osobnego pakietu porycji 10. pozwoli tona zloZenie konkurencyjnej cenowo oferty.
Odp.: Zamawiaj4cy podt zymuje zapisy w SIW2.
Pyl' 66 zwracamy.-sig z prosb4o zgodg na zaofe.owanie w pakiecie 4 nastgpui4cych rozlviazari- w porycji I rozmiaru 35 cmx22 cm

- w pozycji 3 i 4 rozmiaru g cm x 13 cm
Z zachowaniem pozostalych parametr6w.

Odp.: Zamawiajqcy dopuszcza mozliwo5d zaoferowania proponowanego wyrobu.

^---,- Jednogzeinie, zgodnie z art..38 ust. 4 ustawy prawo zam6wieri pubricmych, Zamawiai4cy zmieniaSIWZ w spos6b okreslony w odpowiedziach na pyariia WykonawcOrr.

Z powuinniem

Z upowainienia
Dyrektora Szpitala Miejskiego Murcki

w Katowicach

Rchronl


