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Nr sprawy ZP/02/2023 

Przedmiot postępowania:  
DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH 

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 
 

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 

284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści 

specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu: 

1. Pakiet nr 1, poz.2 

Czy Zamawiający dopuści igłę o średnicy 0,43 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści igłę o takiej średnicy. 

 

 

2. Pakiet nr 2, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści nić niewchłanialną jedwabną powlekaną o parametrach długość igły 13mm, 

typ igły okrągła? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści nici z igłą 13 mm. 

 

3. Pytanie do formularza „Wykaz próbek” 

W związku z pogorszającą się sytuacją ekonomiczną Wykonawców, zwracamy się z prośbą o 

zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki każdej pozycji z wykazu próbek – załacznik nr 3.  

Uzasadnienie: Zamawiający na podstawie 1 sztuki dostarczonej próbki oraz katalogu, który Zamawiający 

wymaga dołączyć wraz z ofertą, jest wstanie ocenić czy oferoweany produkt jest zgodny z Wymaganiami 

Zamawiającego i będzie wstanie ocenić ofertę pod względem kryterium jakim jest w w/w 

postępowaniu„jakość”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości próbek do 1 szt. i tym samym 

podtrzymuje ilości próbek do przetestowania wskazane w załączniku „Wykaz próbek” . 

 

4.  Pakiet nr 1 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 1 nić o długości 250cm, pozostałe parametry bez 
zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną nić. 
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5. Pakiet nr 6 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 1 nić powlekaną kaprolaktonem i stearynianem 

wapnia o długości 15 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści taką nić.  
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