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WSZYSCY 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego 
Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem 

 

 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść 
zapytania wraz z wyjaśnieniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
 
1) Pakiet 1, pozycja 1-11 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opakowanie 
zewnętrzne i wewnętrzne zawierało datę produkcji, przy zachowaniu pozostałych wymagań 
siwz?  
Odp.: Zgodnie z siwz, jeżeli dotyczy. 
 
2) Pakiet 1, pozycja 1-11 - Czy Zamawiający wymaga aby igły wykonane były z najwyższej 
jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością 
oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów? 
Odp.: Zgodnie z siwz. Wszystkie wymagane dokumenty są wskazane w pkt 11 
siwz. Natomiast twardość igły jest jednym z podkryteriów w kryterium jakości. 
 
3) Pakiet 1, pozycja 1-11 - Czy Zamawiający wymaga aby szwy pakowane były w 
opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący 
szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne 
folia-papier? 
Odp.: Zgodnie z pkt 3 siwz. 
 
4) Pakiet 1, pozycja 1-11 - Czy Zamawiający wymaga aby szwy sterylizowane były 
tlenkiem etylenu? 
Odp.: TAK. 
 
5) Pakiet 1, pozycja 1-11 - Czy Zamawiający wymaga aby szwy były w kolorze ciemno 
granatowym? 
Odp.: Zgodnie z opisem. Dopuszcza się kolor ciemno-granatowy. 
 
6) Pakiet 1, pozycja 1 – 11 - Czy Zamawiający wymaga aby saszetki nici posiadały szeroki 
makiet nie posiadający sklejonych brzegów ułatwiający sprawne otwarcie saszetki o 
długości min 2 cm? 
Odp.: Zgodnie z siwz. Natomiast łatwość otwierania opakowania i wyjmowania 
igły jest jednym z podkryteriów w kryterium jakości. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienie do 
siwz, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 
wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
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