
 

Katowice, dnia 16.12.2014 r. 
 

ZP/4230/14         
          Uczestnicy postępowania  
          W s z y s c y 
 
 
Dot.:  Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety. 

 
 

W związku niezamierzonym pominięciem wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, otrzymanych w 
terminie przewidzianym na ich składanie, Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 W pakiecie II: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania wszystkich wymienionych 

poniżej produktów równoważnie dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia: 
w pozycji 1 siatki przepuklinowej, wykonanej z nici monofilamentowej, o wadze 75g/m2, wielkość największego pora 
1,7mm, grubość siatki 0,4mm, o wymiarach 30x30cm, siatka nadająca się do laparoskopowych metod implantacji. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 2 W pakiecie II: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania wszystkich wymienionych 

poniżej produktów równoważnie dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia: 
w pozycji 1 i 2  siatki przepuklinowej, wykonanej z nici monofilamentowej, o wadze 75g/m2, wielkość największego 
pora 1,7mm, grubość siatki 0,4mm, o wymiarach 15x15cm, siatka nadająca się do laparoskopowych metod 
implantacji 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 3 W pakiecie II: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania wszystkich wymienionych 

poniżej produktów równoważnie dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia: 
w pozycji 3 lekkiej siatki przepuklinowej, wykonanej z nici monofilamentowej, o wadze 38g/m2, wielkość 
największego pora 1,5mm, grubość siatki 0,4mm, o wymiarach 15x15cm, siatka nadająca się do laparoskopowych 
metod implantacji.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 4 W pakiecie II: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania wszystkich wymienionych 

poniżej produktów równoważnie dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia: 
w pozycji 3 i 4 lekkiej siatki przepuklinowej, wykonanej z nici monofilamentowej, o wadze 38g/m2, wielkość 
największego pora 1,5mm, grubość siatki 0,4mm, o wymiarach 6x11cm, siatka nadająca się do laparoskopowych 
metod implantacji.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, zmienia termin składania 
i otwarcia ofert. 
Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 22.12.2014r. godz. 1000. Ostateczny termin składania wadium: 
22.12.2014r. godz. 1000, dokument, o którym mowa w Rozdz. XII pkt 3 SIWZ nie może być sporządzony później niż do dnia 
22.12.2014r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2014r. o godz. 1100. 
 
 

Z poważaniem 
 

           Prezes Zarządu 
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