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Nasz znak : DOP – ZP 17/ 133/12                                                  Kraków, dnia 23 kwietnia 2012 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
 „Dostawę kontrastów do badań tomografii komputerowej oraz 

kontrastów do badań naczyniowych ”
(ZP 3/2012)

Na podstawie art. 38 ust.  2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz. 759  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. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 4 wyraża zgodę na złożenie oferty z flakonami o pojemności a 
100 ml kontrastu o stężeniu jodu 300 mg/ml alternatywnie do wymienionej w SIWZ pojemności 200 ml. 
Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza złożenie oferty z flakonami o pojemności a 100 ml kontrastu,   

pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 2. Ze względu na różnice w wartościach podanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ a tymi podanymi  
w  formularzu  asortymentowo-  cenowym,  prosimy  o  określenie  właściwej  objętości  zamawianego  środka 
kontrastowego w grupie 1 poz. 4 (70000 czy 90000 ml) oraz w grupie 3 poz. 2 (10000 czy 100000 ml) 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ z dnia 27.03.2012 r. (opis przedmiotu zamówienia) w 

którym nastąpiła omyłka pisarska zakresie:

grupy 1 poz. 4:

Wykreśla zapis: "  90000 ml"  

i zastępuje je następującym zapisem: "70.000 ml"

grupy 2 poz. 2:

Wykreśla zapis: "  8  0000 ml"  

i zastępuje je następującym zapisem: "70.000 ml"

grupy 3 poz. 2:

Wykreśla zapis: "  10  0000 ml "  

i zastępuje je następującym zapisem: "10.000 ml"

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert:  27 kwietnia 2012 r. 10:00, termin otwarcia ofert  :  27 kwietnia  2012 r. 
godz. 10:30.
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