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Nasz znak: ZP.271-   286.26/16             Kraków, dnia 3.10.2016 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na

Dostawę implantów ortopedyczno - urazowych (ZP 26/16)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm. ) Dyrektor Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66  w  Krakowie  koryguje  odpowiedzi  na
zapytania z dnia 27.09.2016 r. znak ZP.271-   281.26/16 w następującym zakresie:

Pytanie 1 dot.  GRUPY XXV - 

Czy Zamawiający w grupie XXV wyrazi zgodę na wydzielenie podpunktów: c, e, i f oraz g i
dopuści również:

 W podpunkcie c- JuggerKnot – kotwica do barku, ze wzmocnioną  nicią,  na sterylnym
podajniku. Średnica 1,4 mm w opakowaniu 1 szt. do napraw uszkodzonego obrąbka;

W podpunkcie  e i f – Śruba barkowa tytanowa w rozmiarach 3 mm, 5 mm i 6,5 mm –
implant  barkowy  tytanowy  do  napraw  uszkodzonego   mięśnia   stożka  rotatora,
mocowania głowy bicepsa ze wzmocnioną nicią;

w podpunkcie g-  AquaLoc Cannula System – kaniule artroskopowe z giętkiego materiału z
potrójną uszczelką, jednorazowe w rozmiarach 5 mm, 7 mm i 8,5 mm średnicy i 75
oraz 85 mm długości, pakowane po 6 sztuk, osobno sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 2 dot grupy XXV 

Czy zamawiający  w grupie XXV wyrazi zgodę  na dostarczenie implantów i narzędzi po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 

Powyższa  odpowiedź  została  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Szpitala  i  staje  się
wiążąca.

Zatwierdził 

Dyrektor Szpitala 

Dr med. Zbigniew J. Król
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