
SamodzieIny Filbliczny Zlaklad 0pieki Zdrowotnej
Kilifisklego 29

08-110 Siedlce

Pismo: nici | zLQ | 2Ot8 / 4 8-05-04

Szanowni Pttristwo,

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Siedlce dnia: 2

o wyjaSnienie zapisu kacji

na podstiawie przePi ustawy z

z2OI7 r. ooz, 1579 z zm.)w

Uprzejmie infQrmujemy', i2 do Zannawiajqcego wplynqla pro6ba

istotnych warunk6w zam6wienia, w postqpowaniu prowadzonym

dnia 29 stvczniil 2004 roku Prawo Zam6wieri Publiczttych (t'j. Dz. U.

trybie przetargu nieograniczonrego, na:

dostawy nici i $iatek chirungicznych do Szpitala SP ZOZ Siedlce,

TreSi wsprrmnianej proi;by jest rrastqpujqca :

1, Zadanie nr 1
Czy Zamawiajq[y dopuSci szew syntetycztry, pler:iony, wytwarzany z kwasu poliglikolowego

wchlaniania ok.42 dni (po 7 dniach 65%,9-tI drriach 5O%l?

o okresie

i proszq o

czqSciach mies;zankq poli(glikolidu-co-L-laktydu (30/7'0) oraz

siq w okresie 6Cr-70 dni (po 14 dniach 7SYo,po 2l dniaqh 5OYo,po

3, Zadanie y.1,2
Czy Zamawiajicy dopuSci wszqclzie tam, gdzie wymagana dlugo6i nici 70 cm, r6wnie2 dlugo5d 75 cm?

dczepianej? W razie negatywnej odpowiedz

5. Zadanie nr !i, poz. 8, 9, 10

Czy Zamawiaj{cy wydzieliw/w pozycje do osobnego pakietu?

6. Zadanie nr []

Czy Zamawiajelcy dopuilci matr:fial szewny bez dodatku polietylenu?

7. Czy Zamawiajqcy dopuSci w iladaniu 14:

rno2liwoSciq pofo2enia bezpoSrednio na jelita-

rrvq. Z jednej strony wykonanq z mikroporowatego
rowatego polipropylenu (PP), o gruboSci 0,55 mm,

iej 830 gm, z oznaczeniem strony imqlantacji, w

8. Zwracamy jiq z uprzr-jmq proSbq. o mo2liwoS,i dos;tarczenia pr6bki niesterylnej.
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9, Czy zanrawi{jqcy w Piakiecie t} pozycja 4 dopLrSci

polu operacyjnlym - odpowiednik igty easyblack'

10, Czy zamawf ajqcy w iladaniur 8 pozycja 5 doptt6c

It. czy zamawiajqcy w lPakiecie 8 dopusci szwy nie krqdqce w opakowaniach RacePack - co jest nazwq

handlowq, jedlrak posiadajqce innq formr; pakowa

opakowania?

12, Dotyczy paikiet 1-, pttz,1' CzyiZamawiajqcy zelzw

wzmocnionej, pozostafc' paranletry bez zmian?

13. Dotyc:zy ppkiet !, 1toz. 2 'Czy Tamawiajqcy ze

pozostate parirmetrY bez zmian?

1-4. Dotyczy $akiet 1, poz. il i 4 Czy Zamavriaj

pozostafe parirmetrY bez zmiarr?

1-5. Dotyczy pilt<iet !, poz.5 C;ty Zamawiajqcy ztl

o dtugoSci 26 fnm oraz ig'fy ? kola okrqglo-tnqcql

16. Dotyczy pjakiet r, F'oz'7 czv zamawiaiqcy zezwt

dlugo6ci 75 crn lub igfy o dlugrcSci 36 mm i nitki o dl

18. Dotyczy nlakiet 2, poz.4,5,7,9, 1(), 11 Czy Zamawiajqcy zezwoli na zaoferowanie igly okrqglej

rozwarstwiajfcej, Rozostale prarametry bez zmian?

L9. Dotyczy prakiet 2, 1toz..8 Cily Zamawiajqcy ;rezwoli na zaoferowanie nitki o df ' 8 x 45 cnp, pozostale

parametrY bq:z zmian?

20. Dotyczy pakiet 2, poz. :13 Czy Zarnawiajqcy zezwoli na zaoferowanie igty 3/8 kota odwrotnie

tnEcej kosmlrtycznej, dwuwklqstej, pozostale parametry bez zmian?

21, Dotyczy pakiet 2, poz. 1.4,Czy Zamawiajqcy zezwoli na zaoferowanie igly o dl'22 mnt, okrqgio-

tnqcej oraz nitki o dl' 75 cm, pozostate paramr:try lbez zmian?

22,DotVczy pakiet 2,poz.1li Czy Zamawiajqcy zezwoli na zaoferowanie igly o dl' 26 mm' odwrotnie

tnacei, l<osmetycznej, dwuwklqslej, pozostate paretmetry bez zmian?

23, Dotyczy pakiet 2, poz.16 Czy Zamawiajqcy zr:zwoli na zaoferowanie igty okrqgtej wznrocnionej,

pozostale Pf rametrY bez zmiiln?

24. Dgtyczi,, pakiet 2, poz. 17 Czy Zamawiajqcy zezwoli na z;roferowanie iely okrqgfej

rozwarstwiaiqcel, wzrnocnionej i nici o dlugo(;ci 9l) cm, pozostale parannetry bez zmian?
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26, Dotyczy p4kiet 8 C:zy Zamarwiajqcy zezwoli na

kt6re minimalizuje efekt pamielci szwu, zapewnia

tatwe wYjqcie i;zwu z tacki?

27. Dotyczy pqkiet 8, poz. 4 Czy Zamawiajqcy z:ez

BLACK, pozostlate paranretry bez zmian'?

28. Dotyczy pakiet 8, poz. 5 C"zy Zamawiajqcy

wzmocnionej i nitki o dt' 75 cnl, pozostale parat

29. Dotyczy pf fiet 8, 5toz' 5 Clly Ziamawiajqcy zez

1-OO cm, pozostate parametry bez zmianl'

31. Pakiet nr 5, pozycia 8, 9 - Czy Zamawiaiq':y

26mm z nitkq 75cm bez kliPstiw'?

32. Pakiet nr 5, pozycja 8, 9 - Czy Zantawiajqcy vrrydzieli ww' pozycjq z prakietu? Takie 
iozwiqzanie

zwiqkszy konf<urencYjno6i postqpowania'

33. Pakiet nf 5, pozycja 10 - Czy Zarnawiajqcy dopusci zaoferowanir-':;tapler6w sk6rhych na 35

zszywek 1 z pfrOziatt<q '.LO,20 zs,zywek), zszywka 7 ,2 x 4,9mm lub 5'9 x 3'9mrn?

^i^l ^r iala luncmof\/.7n2 n dlrtgo(c
34. Czv Zampwiajqcy wyrazi ;lgoclq w Pakiecie 5 poz.8 i9 r6vunie2 na igtq kosmetycznq o dtugosci

narrmrrtr\/ hpz zmian?26mm z nicil 75cm, b,ez klipsirw, ;iozostate parametry bez zmian?

35. Czy Zamfwiajqcy wylqczy/wykre6li z: Pakietu 5 pozycjq 8 i 9?

36. Czv Zamqrwiajqcy'wyrazi zgodq w Pakiecie 5 poz,10 r6wnie;i n6 TsefsrrcWanie stapler6vv sk6rnych

na 35 zszywf t (z'pooz:iatkq 10; 20 zszywek), zszywl<a 7 ,2 x 4,gmm lub 5,9 y 3,9mm?

37. Czy Zamqrwiaiqcy r,vytqczyTlwykre6li ;z Pakietu 5 pozyciq 10?

waru, Wykonawca zclbowiqzuje siq rio zaplaty

% wartoSci netto nie;zrealizowanego w terminie

dzieri zwloki, jednak nie wiqcej ni2IO % warto5ci

nostkowego oraz 5 % wartoSci niezreralizowanej

czqi;ci umovl'y, w prz!'padku qdsti?pienia od urnowy zprzYczYn le2qcych po stronie wykonawcy'

39. W zwiqzku ze zmianq pqrlstaw wykluczenria wykonawcy z Srostqpowania o udzielenie zam6wienia
39. W zwiAzku ze zmianq pqdstaw wykluczenria wykonawcy z Stostqpowanla o udzlelenle zamowrelrrd

publicznego oraz politykq r:omprliancel, stosownie do art. 96 ustawy PZP oraz paragrialfu 4 ust' 1
uldL PUllLyNq \'vrrrF'rrerrv\-, J!vJv

:nia Ministra llozwoju w sSrraurie protokotu postqpowania o udzielnie zam6wienia
RozporzaJzi:nia Ministra Rozwoju w sSrraurie protokotu postqpowania o udzlelnle zamowlenla

;;;;;.;:;J, ,*ru.u,ny siq z prosbq o przekerzanie danych figLprujqcych * pf,'4 protokglu tj' danvch

dotyczqcycl"l
' avv' qvq"'r J'Y '- ts'-:;;;u;,i* 

oort"oowanlu J,toiiltni" zam6wieniaos6b wy'konujqcych czynnoSci w postqpo\
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Ad.1"0
Nie. Zomawiaiqcy podtrzymuie zopisy SIWZ'

Ad.3
Tak,

Ad.4 - 8
Nie. Zamqwiaigcy podtrzymuie zapisy SIWZ'

Ad.9
Tak.

Ad. L1. - 1"3

Tok.

Ad.18
Tok.

Ad. 1.9 - 22

Ad. L4 - 1"7

Nie, Zomowiaiqcy podtrzymuia zapisy SIWZ'

jest nastqPujqce:

z dnia 29 stYcznia 20021 roku Prawo

.), stanowisko Zamawiajqcego zostalo

ZamawiajqcY

Nie. Zomowifiiqcy podtrzymuiq zopisy SIWZ'

Ad.23
Tak.

Ad. 24 - 25

Nie. Zamawibiqcy pocltrzymuig zapisy SIWZ'

Ad. 26 - 28

Tok.

Ad, 29 - 38

Nie. Zomowlaiqcy podtrzymuie zapisy lilWZ

Ad.39
W zalqczeniqt wyciqg z protokolu (pkt' !)'

Informujemjy, 2e zgodnie z wymogiem art' 38 ttst' 2 ustav

zam6wilri Cublicznych (t.j. Dz. tJ. z2OiL7 r' poz' L579 z poLn'

rozeslane db wszvstkich wykonawc6w, kt6rym przekazano Sl

DY
,.s"H:,*l:l neso.Zaktadu _o ,o*"oii!;

lv
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ozn acize ni e sp rawy ni ci/2 1 6/20 1 tl

Z

1. Kierownili zamaw-iaiaceqq (intiq i nazwisko' imiona i

Miroslaw LeSkowi,;z

X wykonuje czynno5ciw postqpowianiu r: udzielenie

n nie wykonuje czynnoSci w poslgpowantu t

nasl.gpu1qcyc,h czynno6':;i w postqpo'l'ianiu o udzi

kontakt zUZP (formalny), kontakt z UZP (meryto

kontakt z wyl<onawcq (rnerytoryczny)

Pani/Panu
Robrert Misiak

s czvnnoSci)
(imie pracownika zamawiaiqcego, kt6remu tr" Y 

:it dla siebie c:zvnnoSci w pctstqpowaniu o

Pracownik zarnawiajqcego, ktoremu kierownik

zastrze2onych dla siebie czynnrlSci - 
w postQ

oSwiadc;zenie okre6lone w art, 17 ust' 2 ustawy z

publicznych.

Komisja Przeta!:gowa:

X zostala powolana w dniu 1810412018; na podstawie

lub innego at<tu

w sklad:zie:

Gra2yna Walqcik,

Jolanta FiliPiak

Kryspin Mitura

Roberl Misiak
(imiona i nazwisl<a czlonkow komisii)

Czlonkowie komisji zlo2yli oSwiadczenie okreSlone

2OO4 r. - Prawo zamowiei publicz:nych'

l-'l nie zostala powolana, czynnoSci w postep(

TrvniriSri * postqi,powaniu orev podad zakrets czynnoSci)

(imig, nevwisko) - (czynnoScw postepowaniu)

Zespol, o kto.riYm nnowg-w art. 20a
publicznYch:

n zostal powolany w dniu na podstawie I
aKtu

(zalitrazyi odPowiedni dok

w skladzie:

(imionet i nazwis;k:.a czlonk6w zespolu)

X nie zostaf PowolanY, czYrrno5ci w

wykonujq:

(imiq, nazwisktt) - (czynnoSi w nadz'cze)

towaniem i Prze

! decyzji ffi zarzqdzenia l-il uchwaty E

art. '17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznla

I zarzqdz:.enia E uchwaly [] tuo innego

nad realizlacjq zamowieniaudz e onego

I protokol)


