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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi”
(ZP 1/2009) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 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  i 
dokonuje zmiany treści SIWZ.

I.  Pytanie 
Czy w związku z poszerzeniem tabeli asortymentowo-cenowej (załącznik nr 4 do SIWZ) o statywy,  
Zamawiający wymaga dołączenia próbek statywów do oferty? Jeśli tak czy Zamawiający zgodzi się  
na dołączenie po 1 szt. każdego statywu?
Odpowiedź:
Obowiązek dostarczenia próbek oferowanych materiałów – po 5 szt, dla każdej pozycji załącznika nr 
4 do SIWZ nie dotyczy statywów do OB. zarówno w wersji logarytmicznej jak i w wersji liniowej. 
Zamawiający nie wymaga dołączenia próbek statywów do oferty.

II. Pytanie 
W odpowiedziach na pytania z dnia 20.02.2009 r. Zamawiający wykreślił  zapis w pkt. III SIWZ 
Opisu przedmiotu  Zamówienia  dotyczący  dostarczenia  nieodpłatnie  statywów.  Czy  zatem należy  
również wykreślić ten zapis w pkt. 6 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ)? 
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający  wykreśla z załącznika nr 1 do SIWZ wzór oferty  pkt. 6. W załączeniu aktualny 
wzór oferty.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają  
się wiążące.

Termin składania ofert  3 marca 2009 r. godz.10.00
Termin otwarcia ofert 3 marca 2009 r. godz. 10.30 

Z poważaniem,

Otrzymują:
1 x adresat wg rozdzielnika
1 x a/a
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