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Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, znak sprawy: 
47/ZA/10.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
nr  113,  poz.  759  j.t.)  Samodzielny  Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki 
Zdrowotnej w Świętochłowicach” udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1:
Dot.  Zał.  nr  1-  czy Zamawiający w w/w załączniku  dopuści  składania  ofert  na  poszczególne 
rodzaje nici?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:
Dot. zał. nr 1 poz. 1-4- czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy plecione, syntetyczne, 
wchłanialne, powlekane, o podtrzymywaniu tkankowym po 8-11 dniach ok. 50%, całkowity czas 
wchłaniania zakończony po ok. 42 dniach?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3:
Dot.  Zał.  nr  1  poz.  5-7-  czy Zamawiający w  trosce  o  ochronę  uczciwej  konkurencji  w w/w 
pozycjach dopuści monofilament nie nasączony środkiem antybakteryjnym?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 4:
Dot. Zał. nr 1 poz. 7- zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły 
o długości 24 mm i nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:
Dot. Zał. nr 1 poz. 8- zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły 
o długości 65 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:
Dot. Zał. nr 1 poz.  14-32- czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji  w w/w 
pozycjach  dopuści  szwy  z  kwasu  glikolowego  i  mlekowego,  plecione,  bez  powleczenia 
antybakteryjnego?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7:
Dot. Zał. nr 1 poz.  33-37- czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy bez powleczenia 
antybakteryjnego?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:
Dot.  Zał.  nr  1  poz.  38-46-  czy  Zamawiający  w  w/w  pozycjach  dopuści  szwy  wykonane 
z politereftalatu,  plecione,  powleczone  silikonem,  bez  rdzenia  oplecionego  16-toma 
mikrowłóknami?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9:
Paragraf   5  ust.  b)-  prosimy  o  modyfikację  zapisu  na  brzmiący:  w  wysokości  1%  wartości 
opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru wadliwego na wolny od wad, 
czy też uzupełnienia braków ilościowych w dostarczonym towarze.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10:
Paragraf   4-  prosimy o  modyfikację  zapisu  na brzmiący:  „W przypadku stwierdzenia  braków 
ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, 
który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad jakościowych w ciągu 72 godzin- 
od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy na  towar  wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 72 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.
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