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CERTYFIKAT
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Nasz znak: DOP – ZP 49/ 89 /15                                             Kraków, dnia 24 marca 2015 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawa wyrobów medycznych:
1. Elementów wymiennych do wstrzykiwacza kontrastu,
2. Dotorebkowego pierścienia napinającego dla okulistyki
3. Materiałów szewnych ” (ZP 49/2014)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w
Krakowie odpowiada na zapytania i modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 1:
Dotyczy pakietu nr 3 poz. nr 1 i 2 
Prosimy o dopuszczenie nici z podwójną igłą szpatułkowatą o długości 6,3 mm, pozostałe parametry
bez zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  podwójną igłę  szpatułkowatą  o  długości  6,3  mm
przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 2:
Dotyczy pakietu nr 3 poz. nr 15
Prosimy  o  dopuszczenie  igły  okrągłej  przyostrzonej,  o  trzech  krawędziach  tnących,  pozostałe
parametry igły i nici bez zmian, Szew syntetyczny wchłanialny, powleczonej o okresie podtrzymywania
tkankowego 7-10 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 40-50 dni.
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  okrągłą  igłę  przyostrzoną  o  trzech  krawędziach
tnących, długość nitki 90 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 3:
Dotyczy pakietu nr 3 poz. nr 18
Prosimy o dopuszczenie igły wzmocnionej o długości 27 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  igłę  wzmocnioną  o  długości  27  mm,  pozostałe
parametry bez zmian.

Pytanie 4:
Dotyczy pakietu nr 3 poz. nr 2
Prosimy  o  dopuszczenie  igły  okrągłej  przyostrzonej,  o  trzech  krawędziach  tnących,  pozostałe
parametry igły i nici bez zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  igłę  szpatułkowatą  podwójną o  długości  6,3  mm
przy spełnieniu pozostałych parametrów.
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Pytanie 5:
Dotyczy pakietu nr 4 poz. nr 8
Prosimy o dopuszczenie igły o długości 30 mm względem wymaganej 26-27 mm, pozostałe parametry
bez zmian lub nici  syntetycznej  monofilamentowej  niewchłanialnej  z polibutesteru  z  zachowaniem
wszelkich parametrów wymaganych w tej pozycji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę o długości 30 mm względem wymaganej 26-27
mm przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst  jednolity  Dz.  U. z  2013, poz.  907 z  późn.  zm.)  Dyrektor  Szpitala modyfikuje: 
pkt. XI SIWZ termin składania ofert na dzień 30.03.2015 r. godz. 10:00, 
pkt. XII SIWZ termin otwarcia ofert na dzień 30.03.2015 r. godz. 10:30. 

Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszczona  na  stronie  internetowej
Szpitala i staje się wiążąca.

ZATWIERDZIŁ:
Dr med. Zbigniew J. Król
Dyrektor Szpitala


