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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: SZP.270-67/14 

                              Piekary Śląskie 29.10.2014r. 
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                          …………………………… 
 

 
 
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawa szwów chirurgicznych i staplerów. 

Numer ogłoszenia: 220443 - 2014; data zamieszczenia : 17.10.2014 
 
  

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba  
w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o 
wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które to zamawiający 
odpowiada:  
 
 
Pytanie nr 1  
Dot. Pakietu nr 1, poz 13 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 35 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2  
Dot. Pakietu nr 2, poz 1, 5, 20 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 3  
Dot. Pakietu nr 2, poz 22 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4  
Dot. Pakietu nr 3, poz 6, 8 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 5  
Dot. Pakietu nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów o średnicy drutu zszywki o grubości 
0,58mm przy spełnieniu pozostałych wymagań siwz? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 6  
Dot. Pakietu nr 3, poz 1-8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici: monofilament syntetyczny, nie powlekany 
wchłaniany z polidwuoksanonu, o podtrzymywaniu 50-70% - 28-35 dni oraz podtrzymanie 0% po 
70 dniach? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 7  
Dot. Pakietu nr 3, poz 2, 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły pogrubionej? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 8  
Dot. Pakietu nr 3, poz 6, 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 9  
Dot. Pakietu nr 3, poz 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 24mm w miejsce 26mm? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 10  
Dot. Pakietu nr 2, poz 2, 6, 7, 17: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły pogrubionej? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 11  
Dot. Pakietu nr 2, poz 1, 5, 20: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 30mm w miejsce 31mm? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 12  
Dot. Pakietu nr 2, poz 11, 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 23mm w miejsce 22mm? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 13  
Dot. Pakietu nr 2, poz 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 24mm odwrotnie tnącej 
kosmetycznej w miejsce 25mm odwrotnie tnącej? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 14  
Dot. Pakietu nr 2, poz 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 70cm w miejsce 45 cm? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 15  
Dot. Pakietu nr 1, poz 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 75cm w miejsce 90cm? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 16  
Dot. Pakietu nr 1, poz 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 90cm w miejsce 100cm? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17  
Dot. Pakietu nr 1, poz 8, 9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 39mm w miejsce 40mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 18  
Dot. Pakietu nr 1, poz 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 35mm  z nitką 90cm lub 39mm z 
nitką 75cm w miejsce 36mm z nitką 75mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o długości 35mm z nitką 90cm. 
 
Pytanie nr 19  
Dot. Pakietu nr 1, poz 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 12mm w miejsce 11mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 20  
Dotyczy wszystkich pakietów: 
Czy w przypadku niepełnych opakowań przy przeliczaniu wymaganej ilości przedmiotu 
zamówienia na ilości opakowań naleŜy dokonać zaokrąglenia do pełnego opakowania w górę czy 
teŜ w celu uzyskania faktycznej porównywalności ofert Zamawiający dopuści przeliczanie ilości 
opakowań do 2 miejsc po przecinku? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w przypadku niepełnych opakowań zaokrąglania do pełnego 
opakowania w górę. 
 
Pytanie nr 21  
Dot. Pakietu nr 2 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie w ww. przetargu w pakiecie nr 2: 

1. - poz. 1 igły 30mm; 
2. - poz. 2, 3 igły przyostrzonej okrągłej; 
3. - poz. 5 igły 30mm; 
4. - poz. 6, 7 igły przyostrzonej okrągłej; 
5. - poz. 8 nitki 90cm; 
6. - poz. 11 igły 23mm; 
7. - poz. 15 igły 26mm; 
8. - poz. 19 nitki 75cm; 
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9. - poz. 20 igły 30mm; 
10. - poz. 22 nitki 75m; 

Odpowiedź:  
ad 1 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
ad 2 Nie, Zamawiający nie dopuszcza; 
ad 3 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
ad 4 Nie, Zamawiający nie dopuszcza; 
ad 5 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
ad 6 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
ad 7 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
ad 8 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
ad 9 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
 
Pytanie nr 22  
Dot. Pakietu nr 1 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie w ww. przetargu w pakiecie nr 1: 

1. - poz. 1 igły 3/8 koła, nitki 75cm; 
2. - poz. 4 nitki 75cm; 
3. - poz. 6 nitki 75cm; 
4. - poz. 8 nitki 75cm; 
5. - poz. 11 nitki 75cm; 
6. - poz. 14 igły 12mm, nitki 75cm; 
7. - poz. 15 nitki 75cm; 
8. - poz. 16 nitki 75cm; 

Odpowiedź:  
ad 1 Nie, Zamawiający nie dopuszcza; 
ad 2 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
ad 3 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
ad 4 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
ad 5 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
ad 6 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
ad 7 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
ad 8 Tak, Zamawiający dopuszcza; 
 
Pytanie nr 23  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.1 równieŜ na długość igły 37mm z nicią 75cm, 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 24  
Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 1? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyłączy/wykreśli.  
 
Pytanie nr 25  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.3 równieŜ na długość nici 75cm, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody. 
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Pytanie nr 26  
Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 3? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyłączy/wykreśli.  
 
Pytanie nr 27  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.8 równieŜ na długość igły 39mm z nicią 75cm, 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 28  
Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 8? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyłączy/wykreśli.  
 
Pytanie nr 29  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.9 równieŜ na długość igły 39mm, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 30  
Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 9? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyłączy/wykreśli.  
 
Pytanie nr 31  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.13 równieŜ na długość igły 37 lub 39mm, 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłą o długości 37mm. 
 
Pytanie nr 32  
Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 13? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyłączy/wykreśli.  
 
Pytanie nr 33  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.14 równieŜ na długość igły 12mm, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 34  
Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 14? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyłączy/wykreśli.  
 
Pytanie nr 35  
Pakiet 1, pozycje 1, 3, 6, 8  
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 75cm, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 36  
Pakiet 1, pozycja 1 
 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ? 
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Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 37  
Pakiet 1, pozycje 8 i 9 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 38  
Pakiet 1, pozycja 13 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37 lub  39mm, pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły o długości 37mm. 
 
Pytanie nr 39  
Pakiet 1, pozycja 14 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 12 mm, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 40  
Pakiet 2 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego o czasie 
wchłaniania 60-90 dni? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 41  
Pakiet 2, pozycja 1, 5, 20 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 42  
Pakiet 2, pozycja 2, 3 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 43  
Pakiet 2, pozycje 3, 7, 19, 22  
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 75cm, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ? 
Odpowiedź: poz. 3 - zamawiający nie dopuszcza; poz. 7 - zamawiający nie dopuszcza; poz. 19 
zamawiający dopuszcza; poz. 22 zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 44  
Pakiet 2, pozycja 8  
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 90cm, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie nr 45  
Pakiet 2, pozycje 4, 8, 9, 11-13, 18 
Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z pakietu 2 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział 
zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wydzieli. 
 
Pytanie nr 46  
Pakiet 2, pozycja 19 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 47  
Pakiet 2, pozycja 21  
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 45cm, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 48  
Pakiet 2, pozycja 22 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 19 lub 24mm, pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę od długości 24mm. 
 
Pytanie nr 49  
Pakiet 3, pozycje 2, 4, 7 
Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z pakietu 3 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział 
zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wydzieli. 
 
Pytanie nr 50  
Pakiet 4 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego o czasie 
wchłaniania 60-90 dni? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 51  
Prosimy o wyjaśnienie sposobu przeliczenia wartości netto, jeŜeli wymagana ilość saszetek stanowi 
niepełne opakowanie oferenta. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w przypadku niepełnych opakowań zaokrąglania do pełnego 
opakowania w górę i przeliczenia wartości netto. 
 
Pytanie nr 52  
Czy w pakiecie nr 1 w pozycji nr 8 i 9 Zamawiający dopuści igłę konwencjonalnie tnącą, przy 
zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody. 
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Pytanie nr 53  
Czy w pakiecie nr 1 w pozycji nr 13 i 14 Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, 
przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 54  
Czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 22 Zamawiający dopuści igłę tnącą kosmetyczną, przy 
zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 55  
Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, która mniej traumatyzuje 
tkanki, wszędzie tam gdzie jest wymagana zwykła igła okrągła, przy zachowaniu wszystkich 
pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 56  
Czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 13 Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą o długości 
31mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 57  
Czy w pakiecie nr 3 w pozycjach nr 4 i 7 Zamawiający dopuści igłę o długości 31mm, przy 
zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 58  
Czy w pakiecie nr 3 w pozycji nr 5 Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą o długości 
36mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 59  
Czy w pakiecie nr 3 w pozycji nr 8 Zamawiający dopuści igłę tnącą kosmetyczną, przy zachowaniu 
wszystkich pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 60  
Pakiet 5, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera jednorazowego uŜytku do skóry z 35 zszywkami 
regular zakładanymi po jednej przy kaŜdym strzale, średnica drutu z zszywki 0,5mm, zamknięcie 
5,4mm x 4,0mm. 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 61  
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 11 ust. 2 wzoru 
umowy na następujący: 
"Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 1 pkt. 4, 
z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w 
terminie dostawy za kaŜdy dzień zwłoki". 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody. 
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Pytanie nr 62  
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 1 wzoru umowy na 
następujące: 
"Faktura zostanie wysłana wraz z towarem pocztą na adres Zamawiającego. Fakturę uwaŜa się za 
dostarczoną wraz z dostawą, jeŜeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub 
drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. 
Dopuszczalne jest równieŜ dołączenie do dostawy - zamiast faktury - dokumentu WZ na którym 
będą wypełnione pola łącznie z ceną jednostkową brutto i wartością, pod warunkiem wysłania 
faktury w ciągu 24 godzin pocztą kurierską od daty dostarczenia towaru. 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 63  
Paragraf 1 ust. 4 
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 
Czas realizacji zamówień będzie wynosił do 3 dni robocze, dostawy określone jako pilne - dwa dni 
robocze. 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgodny. 
 
Pytanie nr 64  
Paragraf 10 ust. 1 
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 
Wady jakościowe towaru lub ilościowe  Zamawiający zgłasza telefonicznie w dniu dostawy. 
Wykonawca winien uzupełnić braki zamówionego towaru w terminie 3 dni lub wymienić na wolne 
od wad w terminie 14 dni od telefonicznego zgłoszenia. 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 65  
Paragraf 11 ust. 2 
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za przekroczenie terminu, o którym mowa w  §1 pkt. 4, z 
przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości brutto towaru dostarczonego 
ze zwłoką za kaŜdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgodny. 
 
Pytanie nr 66  
Paragraf 1 
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 1 zapisu: 
„Zamówienie jest waŜne jeŜeli posiada numer klienta i kody produktów” 
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy poniewaŜ nieczytelne zamówienia znacznie 
opóźniają dostawę produktów waŜnych dla zdrowia i Ŝycia. 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgodny. 
 
Pytanie nr 67  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 1 igłę o długości 45mm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgodny. 
 
Pytanie nr 68  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 3 igłę o długości 50mm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. 
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Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 69  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 14 igłę o długości 12mm 
przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.. 
 
Pytanie nr 70  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 13 igłę o długości 35mm 
przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 71  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 8 nić o długości 75cm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 

 
Odpowiedzi na powyŜsze pytania naleŜy traktować jako obowiązujące zmiany  

i dopuszczenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników. 
Podczas wypełniania załącznika nr 4, naleŜy powołać się na nr pytania, 
dopuszczający dany parametr/produkt. 
 
MODYFIKACJE 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ  
w następujący sposób: 
 

a) W SIWZ w części 13. Termin 31/10/2014r. składania i otwarcia ofert, zastępuje się 
terminem 04/11/2014r. 
 
W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w 

ofertach, zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.11.2014r. 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
       Z powaŜaniem 

 


