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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

 Nasz znak : DOP – ZP /177 /2010                                                               Kraków, dnia 16 września 2010 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę materiałów do zespoleń odłamów kostnych, systemy kotwiczące i stabilizujące  
dorekonstrukcji aparatu więzadłowego”

(ZP 26/2010) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

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.
1. Pytanie dot. Grupy 3
Czy Zamawiający może sprecyzować ilość kompletów kotwic w Grupie 3, zapis w załączniku nr 
4 zawiera ilość 45 kpl., w SIWZ zapis zawiera 40 kpl. ?
Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga 40 kpl. systemu nici z kotwiczkami do rekonstrukcji barku + instrumentarium.
2.Pytanie dot. Grupy 3
Czy Zamawiający może sprecyzować lub wydzielić ilość kotwic w ramach kompletu, w Grupie 3, 
obecnie  nie  jest  możliwa ocena:  jakie  kotwice  i  w  jakich  ilościach  są  przez  Zamawiającego 
wymagane w Grupie 3?
Odpowiedź:
 W ramach Grupy 3 Zamawiający wymaga  łącznie dla pkt. 1, 2, 3  - 30 kpl. kotwic  natomiast dla 
punktu 4 - 10 kpl.
3.Pytanie
Prosimy o odstąpienie od zapisów punktu 4 rozdział III SIWZ, w którym wymagane są opinie z  
badań klinicznych oferowanych wyrobów medycznych.
Odpowiedź:
Zapisy  SIWZ  pozostają  bez  zmian.  Zgodnie  z  zapisami  pkt.  XIV  SIWZ  z  dnia  30.08.2010r.  
Zamawiający  dokona  oceny  oferty  Wykonawcy  w  kryterium  jakość  i  walory  użytkowe   między 
innymi w oparciu o dostarczone dokumenty potwierdzające obserwacje i wyniki kliniczne implantacji 
wyrobów .
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  w dniu 21 września 2010 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert w dniu 21 września 2010 r. o godz. 12.30
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