
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

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

CERTYFIKAT
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Nasz znak : DOP – ZP 10/ 142/12                                                  Kraków, dnia 7 maja 2012 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
 „Dzierżawę , dostawę, montaż i uruchomienie aparatu do wykonywania 

ciągłych terapii mlekozastępczych oraz zakup osprzętu, wyrobów 
medycznych i produktów leczniczych stosowanych w w.w. aparacie.  ”

(ZP 10/2012)

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 i zmienia treść SIWZ z dnia 4.04.2012 r. 

1. Dotyczy zadania z grupy I osprzęt do wykonywania terapii – pozycja 6:  
W związku z koniecznością sprzedaży tego produktu w kompletnych, niepodzielnych 
opakowaniach zbiorczych po 100 sztuk, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 
zaoferowanie w tej pozycji 300 sztuk produktu tj. 3 opakowania po 100 sztuk.

Odpowiedź:  Zamawiający   wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ pkt. III. 1/ osprzęt do wykonywania   

ciągłych terapii nerkozastępczych   grupa 1 poz.  6  kol. 3 - wykreślając ilość "250" zastępując ją 

zapisem -    "ilość 300 szt.  " oraz modyfikuje załącznik nr 6 do SIWZ w powyższym zakresie.  

2. Dotyczy zadania z grupy I wyroby medyczne – pozycja 3:  
„W związku z koniecznością sprzedaży tego produktu w kompletnych, niepodzielnych 
opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 
zaoferowanie w tej pozycji 260 sztuk produktu tj. 13 opakowań po 20 sztuk.

Odpowiedź:   Zamawiający   wyraża  zgodę  i  modyfikuje  SIWZ pkt.  III.  2/  wyroby  medyczne  do   

wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych  grupa 1 poz.  3  kol. 3 - wykreślając ilość 250  szt.  

zastępując ją zapisem "  ilość 260  " oraz modyfikuje załącznik nr 6 do SIWZ w powyższym zakresie.  

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

Termin składania ofert ulega zmianie: 14 maja 2012 r. 10:00, termin otwarcia ofert: 14  maja 2012 
r.  godz. 10:30.
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