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Do uczestników postępowania  o udzielenie

zamówienia publicznego na

„Dostawę materiałów opatrunkowych ”

(ZP 44/2015) 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 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 złożone
przez uczestników postępowania i zmienia treść SIWZ. 

1.Pytanie – dotyczy Grupy nr 1 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr 1 poz. 4 kompresów 
gazowych jałowych 17 nitek, 12 warstw 10cm x 10cm w opakowaniu a’50 szt w ilości 
4800 opakowań?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w grupie  nr 1 w poz. 4 kompresy w opakowaniu  a’50 szt w 
ilości 4800 opakowań, pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2. Pytanie  – dotyczy Grupy nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr 2 poz. 2 tupferów gazowych
jałowych 20 x 19cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

 Zgodnie z SIWZ.

3. Pytanie – dotyczy Grupy nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie nr 3 serwety 17-nitkowej, z 
elementem (chipem) RTG, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

4. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 1 Pozycji 5 kompresów 
jałowych 10 cm x 20 cm, 17N, 12W pakowanych a' 3szt z odpowiednim przeliczeniem 
wymaganych przez Zamawiającego ilości. Pozytywna odpowiedź umożliwi nam udział w 
postępowaniu oraz pozwoli na zaoferowanie korzystnych dla szpitala cen                          
W przypadku kiedy Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie Kompresów 
pakowanych a' 3 szt, prosimy o wydzielenie pozycji 1- 4 i utworzenie z nich odrębnej 
Grupy, np. Grupa 1a.
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Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.  

5. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 3 Serwety jałowej 45cm x 45cm 17- nitkowej ? 

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

6. Pytanie dotyczy Grupy 3 :  

Czy można zaoferować serwetę, której rozmiar przed praniem wstępnym  (które w sposób znaczący zwiększa 
chłonność serwety i bezpieczeństwo jej stosowania)  wynosi 45cmx45cm, natomiast po praniu wstępnym  – 
40cmx40cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść grupy nr 3 w kolumnie 3 która otrzymuje brzmienie:

„Serweta 45 cm x 45 cm, 4 warstwy,20 nitek, z nitką radiacyjną i tasiemką, jałowe, prane x 2szt , tolerancja wymiaru 
+- 5%”

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 27 listopada 2015 r.:
1.     Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę należy złożyć do dnia 8 stycznia 2016 r.  do godz.  10.30  w Kancelari i  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”

3.   Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 8 stycznia 2016r.  o godz.  
11.00   w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.

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

ZATWIERDZIŁ:
dr med. Zbigniew J. Król

Dyrektor Szpitala

 


