
Śrem, dnia  16.02. 2018r

                                              

Dot. Nr sprawy: ZP/ 6/PN/18

Udzielenie odpowiedzi

do specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 , 
poz.1579 z póź. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego (nr sprawy:ZP/  6 /PN/18) na  bieżące  dostawy materiałów szewnych dla 
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z  o.o.

Pytanie nr 1,Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej, wzmocnionej MAYO i długości nici 90cm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 2,Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej, wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych 
parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 3,Pakiet nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągło-tnącej i saszetki zawierającej 4 szwy przy 
zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 4, Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy lub utlenionej celulozy, 
które posiadają następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,

- sterylizowane promieniami gamma,

- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi

- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu

- zachowują jednorodność materiału po nasączeniu krwią

- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji 
użytkowania;

− działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP, potwierdzone badaniami

−  działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych 
oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu, 



−  hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia;

−  okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;

− zawartość grupy karboksylowej 16/18-24%,

− posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie 
bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii

− warunki przechowywania do 25 stopni?

      Odpowiedź:

      Zgodnie z SIWZ .

      Pytanie nr 5, Pakiet nr 10

      Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w 
instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz 
Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzajów 
parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez 
jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

      Odpowiedź:

      Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 6, Pakiet nr 10

 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wosku kostnego o składzie wosku pszczelego, parafiny 
stałej 80% i palmitynianu izopropylu 20%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 7, Pakiet nr 10

 Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne  posiadały w 
instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 8, Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że 
zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 9

Czy  w  stosunku  do  Zamawiającego  na  chwilę  obecną  aktualizują  się  przesłanki  „niewypłacalności”  oraz 
„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z 
późn.  zm.)?  Czy  według  wiedzy  Zamawiającego  w/w przesłanki  staną  się  aktualne  w okresie  od  chwili 
obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w 
przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub 



upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy 
związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec 
Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych 
masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania 
umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. 
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe 
(Dz.U.60.535

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie  ze swojej strony  zabezpieczeń cywilnoprawnych  w w.w. 
postaciach i  również  informuje ,że nie zamierza  korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 
1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U.60.535

Pytanie nr 11,Dot. Pakiet nr 1 poz. 1-23

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici, które różnią się od opisywanych 
w SIWZ jedynie stosunkiem glikolidu do L-laktydu  i zamiast wymaganych (35/65) jest (30/70).

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 12,Dot. Pakiet nr 1 poz. 24-27

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 21 dni i 
czasie wchłaniania 42 dni? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji do 
oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 13,Dot. Pakiet nr 3 

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ?

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 14, Dot. Pakiet nr 4 

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, których podtrzymywanie tkankowe po 7 dniach wynosi ok. 65%, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 15,Dot. Pakiet nr 4 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do 
chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe 
przejście przez tkanki, redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 16, Dot. Pakiet nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostał parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 17,Dot. Pakiet nr 4 poz. 1 (Szwy niewchłanialne syntetyczne, monofilamentowe, 
poliamidowe o ograniczonej hydrofilności, nasączone alkoholem etylowym).



Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe 
o ograniczonej hydrofilności, jednak nie nasączone alkoholem etylowym?

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 18, dotyczy pakiet nr 1 , pozycja 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szwu z igłą okrągłą wzmocnioną 48 mm ½ koła.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 19, dotyczy pakiet nr 1, pozycja 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szwu z igłą okrągłą ½ koła 40 mm z nitką 2-0 o dł. 90 cm.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 20, dotyczy pakiet nr 1, pozycja 47 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szwu z igłą podwójną 3/8 koła  9 mm z nitką 7-0 o dł. 75 cm.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 21, dotyczy pakiet nr 1 pozycje 47-56

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 47-51, 56 szwów polipropylenowych a w pozycjach od 
52-55 szwów wykonanych z nylonu lub poliamidu.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 22, dotyczy pakiet 7 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 pozycji 1 Siatki chirurgicznej do zaopatrywania 
przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowej z wchłanianymi mikrohaczykami (monofilament poliestrowy i 
polilaktydowy), waga siatki po wchłonięciu 38 g/m2, rozmiar 12x8cm z klapką lewostronną lub prawostronną.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 23,dotyczy pakiet 7a pozycja 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 pozycji ,1, 2 Siatki chirurgicznej do zaopatrywania 
przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowej z wchłanianymi mikrohaczykami (monofilament polipropylenowy 
i polilaktydowy), waga siatki po wchłonięciu 40 g/m2, rozmiar  9x15cm anatomiczny prawy i lewy

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 24, dotyczy pakiet 7a pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 pozycji ,1, 2 Siatki chirurgicznej do zaopatrywania 
przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowej z wchłanianymi mikrohaczykami (monofilament polipropylenowy 
i polilaktydowy), waga siatki po wchłonięciu 40 g/m2, rozmiar  9x15cm.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 25, dotyczy pakiet 7a pozycja 4,5,6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 pozycji 4,5,6,7 zamiast opisanych siatek siatki o 
parametrach:

elastyczna transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, 
składająca się z niewchłanialnych  monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, 
pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka 



posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka 
posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. 
Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66g/m2, w rozmiarach: 15x20cm, 15x25cm, 
20x25cm  i 20x30cm.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 26, dotyczy pakiet 7a pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 8 

Urządzenie stabilizujące 5 mm do mocowania siatki, posiadające 30 wchłanialnych zszywek wykonanych z 
poliaktydu na bazie kwasu mlekowego wchłaniające się około 12 m-cy, dł. Zszywek około 5,1 mm. 
Opakowanie po 6 szt.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 27, dotyczy pakiet 7a pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 a pozycji 9  Siatki chirurgicznej do zaopatrywania 
przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowej z wchłanianymi mikrohaczykami (monofilament poliestrowy i 
polilaktydowy), waga siatki po wchłonięciu 49 g/m2, rozmiar 10x15cm anatomiczna prawa i lewa.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 28

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 
4  ust  1  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w  sprawie  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego,  zwracamy  się  z  prośbą  o  przekazanie  danych  figurujących  w  pkt.  4  protokołu  tj.  danych 
dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź:

ZP/6/PN/18 Dostawa materiałów szewnych

Osoby wykonujące  czynności  związane  z  przygotowaniem i  przeprowadzeniem postępowania  o  udzielenie 
zamówienia (jeżeli czynności w postępowaniu lub czynności związane z przygotowaniem postępowania zostały powierzone osobie trzeciej lub jednemu z  
zamawiających wspólnie udzielających zamówienia – oprócz imion i nazwisk osób faktycznie wykonujących czynności należy również podać nazwę (firmę) albo  
imię i nazwisko osoby trzeciej lub nazwę zamawiającego, jeżeli osoby wykonujące czynności w postępowaniu reprezentują zamawiających innych niż wskazany  
jako prowadzący postępowanie) 

A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. Kierownik zamawiającego   (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu): 

             Prezes Michał Sobolewski 

 wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych 

�   nie wykonuje czynności w postępowaniu i przekazał upoważnienie do dokonania następujących czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia ………………………………………………………………………..………………..
……………………..

(podać zakres czynności)

 Pani/Panu

 …….…………………………………..……………………………………………………………………...

(imię i nazwisko pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie



zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

Pracownik  zamawiającego,  któremu  kierownik  zamawiającego  powierzył  wykonanie  zastrzeżonych  dla  siebie 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych.

2. Komisja przetargowa  :

X została powołana w dniu   08.02.2018r na podstawie:zarządzenia  nr 1/11 z dnia 2 listopada 2011 roku- Regulamin pracy komisji 
przetargowej pkt 2 oraz w rozumieniu  art.19 ust 2 PZP (Dz.U.z 2017, poz 1579 ze zm.) 

(załączyć odpowiedni dokument)

..........................................................................................................................................................

w składzie:

1. Przewodniczący komisji –  mgr farmacji Agnieszka Witkowska 

2. Członek komisji               -  dyr.d/s lecznictwa Justyna Jasińska

3. Członek komisji              -  Alina Pietrzak, ( dział zamówień publicznych)

(imiona i nazwiska członków komisji)

Członkowie  komisji  złożyli  oświadczenie  określone  w  art.  17  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  
2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych.

�  nie została powołana, czynności w postępowaniu wykonują (wskazać osoby wykonujące czynności  
    w postępowaniu oraz podać zakres czynności):

….………………………………………………...   ………………………………………………………….

……………………………………………………  ………………………………………………………….

……………………………………………………  . …………………………………………………………

                                       (imię, nazwisko)                                                               (czynność w postępowaniu)

Osoby wykonujące czynności  w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art.  17 ust.  2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych. 

3. Zespół, o którym mowa w art. 20a ustawy     z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych: - nie dotyczy  

   �   został powołany w dniu ………………na podstawie: 

..........................................................................................................................................................

(załączyć odpowiedni dokument)

w składzie: 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

(imiona i nazwiska członków zespołu)

�  nie został powołany, czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia wykonują:

….………………………………………………...   ………………………………………………………….

……………………………………………………  ………………………………………………………….



……………………………………………………  . …………………………………………………………

                                       (imię, nazwisko)                                                               (czynność w nadzorze)

4. Biegli  :- nie dotyczy

�  zostali powołani  (imiona i nazwiska biegłych):

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Biegli  złożyli  oświadczenie  określone  w  art.  17  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  ─  Prawo  zamówień 
publicznych.

x nie zostali powołani

5. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu   (wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz podać zakres czynności):

….………………………………………………..   …………………………………………………………

……………………………………………………  .…………………………………………………………

……………………………………………………   …………………………………………………………

                                       (imię, nazwisko)                                                               (czynność w postępowaniu)

Osoby wykonujące czynności  w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art.  17 ust.  2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych. 

B. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania 

(wskazać osoby, które faktycznie dokonywały czynności określonych w cz. 4 lit. B pkt 1─5, w tym osoby wymienione w cz. 4  lit. A pkt 1─5, jeżeli dokonują  
tych czynności)

1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia:

       mgr farmacji Agnieszka Witkowska

2. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia:

mgr farmacji Agnieszka Witkowska -  szacunkowa wartość zamówienia

 Alina Pietrzak – wartość w euro

       

3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis warunków udziału w postępowaniu:

dział zamówień publicznych – Pietrzak Alina 

      

4. Imiona i nazwiska osób opisujących kryteria oceny ofert:

 mgr farmacji Agnieszka Witkowska

dział zamówień publicznych – Alina Pietrzak 



       .........................................................................................................................................................

5. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazać osoby wykonujące czynności związane z  

przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności):

………………………………………………..        …………………………………………………………

………………………………………………..        …………………………………………………………

……………………………………………….         …………………………………………………………

                                  (imię, nazwisko)                                                 (czynność związana z przygotowaniem postępowania)

C.  Informacja na temat relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo─  
zamówień publicznych i podjęte w związku z tym środki zaradcze

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

D. Informacja na temat okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo 
zamówień publicznych

Kierownik zamawiającego lub  osoba, której powierzył czynności w postępowaniu powziął uzasadnione podejrzenie, że między 
pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni 
wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodziła relacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

� nie

� tak, (jeżeli tak, proszę wymienić te osoby z imienia i nazwiska  oraz określić rodzaj relacji oraz podjęte w związku z tym 
środki zaradcze)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Pracownik zamawiającego lub inna osoba, której zamawiający powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu, która ma 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania złożyła oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 29

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, poz. nr 1:

Siatkę przepuklinową, częściowo wchłanialną, nie samomocująca, składającą się w 25 % z niewchłanialnego 
polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu 
(PLLA), czas absorpcji w ciągu 7-10 miesięcy, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po 
wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, w 
rozmiarze 6 x 11 cm (specyfikacja wymaga 12 x 8 cm (+/- 0,5 cm) ) ?

odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.



Pytanie nr 30

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 47-52,56 wymaga  by nić polipropylenowa posiadała  jednostkowe 
opakowanie  redukujące  zagięcie  nici tzw. pamięć opakowania 9 nitka owinięta  na owalnej płytce – bez 
zagięć) oraz w poz. 53-55 wymaga szwu poliamidowego sterylizowanego promieniami Gamma?

Odpowiedź:

Zamawiający  wymaga  w  pakiecie   nr  1  poz.  47-52,56  nici  propylenowej  oraz  w  poz.  53-55  szwu 
polipropylenowego lub nylonowego lub poliamidowego sterylizowanego promieniami Gamma

Pytanie nr 31

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający  dokona modyfikacji  postanowień projektu  przyszłej 
umowy w zakresie  par.5 ust.1 pkt.1.1:

1.Dostawca  jest zobowiązany  do zapłaty  Zamawiającemu kar umownych :

1.1 za  opóźnienie  w  dostawie   zamówionej   partii  towaru  w  wysokości  0,1%  wartości  netto 
zamówienia, za każdy  rozpoczęty  dzień, przy czym wysokość kary umownej  naliczonej  z tego 
tytułu   nie  może  przekroczyć  10%  wartości  niezrealizowanej  części   wynagrodzenia  netto 
Wykonawcy.

odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego 
-www.szpitalwsremie.pl                                               

                                                             mgr farmacji

Agnieszka Witkowska
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