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Nasz znak : DOP – ZP - 217 /09                                                      Kraków, dnia 20  sierpnia 2009 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę materiałów szewnych” (ZP 16/2009)- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie, 
os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Pytanie 1 Pakiet 1, poz. 1 – 40

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwów syntetycznych, 
wielowłókowych o okresie podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni oraz w okresie całkowitego 
wchłonięcia 54  -70 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Pakiet 1, poz. 1 – 34

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwów syntetycznych, 
wielowłókowych  powlekanych  mieszaniną  kwasu  glikolowego  i  mlekowego  oraz  stearynianem 
wapnia przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 Pakiet 1, poz. 41 – 46 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwów syntetycznych, 
wchlanialnych,  jednowłókowych o  okresie  podtrzymywania  tkankowego 28  dni  przy  zachowaniu 
pozostałych parametrów bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 4 Pakiet 1, poz. 12 

Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą o  wydzielenie  w/w   pozycji  do  osobnego  pakietu   
producenckiego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 Pakiet 1, poz. 30 – 32

W trosce o ochronę uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o  odstąpienie od podwiązek na 
rolkach.    W przypadku odmowy   wnioskuję   o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 Pakiet 2

Zwracamy się  do Zamawiającego z  prośbą o dopuszczenie  w w/w pakiecie  szwów syntetycznych, 
wchłanialnych,  plecionych o  okresie  całkowitego  wchłonięcia  po  ok.  42  dniach  przy  zachowaniu 
pozostałych parametrów bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 Pakiet 4, poz. 1 i 13 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwów syntetycznych 
jednowłókowych, niewchłanialnych, poliamidowych bez powleczenia przy zachowaniu pozostałych 
parametrów bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 Pakiet 5

W  trosce  o  ochronę  uczciwej  konkurencji  wnosimy  o  dopuszczenie  w  pakiecie  również  szwów 
poliamidowych, posiadających te same właściwości co szwy polibutestrowe, przeznaczone do tego 
samego celu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 9 Pakiet 7
Zwracamy się  do  Zamawiającego z  prośbą o dopuszczenie  w w/w pakiecie  szwów syntetycznych 
plecionych, powlekanych, wykonanych z kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania 
28 – 35 dni oraz czasie wchłonięcia 54 – 70 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 Pakiet 12 Zawracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie 
szwów  syntetycznych  wchłanialnych,  plecionych  o  czasie  podtrzymywania  21  –  28  dni  przy 
zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie  11   Czy  w pakiecie  11  poz.  2  Zamawiający  dopuści  igłę  szpatułę,  pozostałe 
parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym 
przekazano SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
Termin składania i otwarcia ofert  pozostaje bez zmian.
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