Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
Nasz znak: ZP.271-203.8/2015

Kraków, dnia 27.05.2015 r.

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

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44
Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65
FAX
12 644-47-56
e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl
NIP 678-26-80-028
REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl

Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury
medycznej/sprzętu me dyc znego dla potr zeb Bloku Operacyjnego
oraz Pracow ni Endos kopowej Szpitala Specjalistycznego i m. S.
Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu (ZP 8/15) .
Działając 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 Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie modyfikuje
zapisy SIWZ w następujący sposób:
W załączniku nr 1.2 do oferty – Grupa 2 (sprzęt endoskopowy) opis techniczny
Videogastroskop rutynowy HDTV – 2 szt. poz. 12 Zamawiający wykreśla następującą
treść:
„(...) Pełna kompatybilność z zestawem do videogastroskopii tzn. torem wizyjnym
Pentax będącym na wyposażeniu Pracowni Endoskopii lub wykonawca dostarczy w
zamian kompatybilny tor wizyjny pracujący w standardzie HDTV obsługujący
oferowane gastroskopy w składzie ( procesor video HDTV, ksenonowe źródło światła,
wózek, pompa płucząca, ssak endoskopowy)”(...)
zastępując ją następującą treścią:
„(…) Pełna kompatybilność z zestawem do videogastroskopii tzn. torem wizyjnym
Pentax będącym na wyposażeniu Pracowni Endoskopii lub wykonawca dostarczy w
zamian kompatybilny tor wizyjny pracujący w standardzie HDTV obsługujący
oferowane gastroskopy w składzie ( procesor video HDTV, ksenonowe źródło światła,
wózek, pompa płucząca, ssak endoskopowy, monitor UDTV min. 24 cale)” (…).
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje pkt. XI. 1 SIWZ: Termin
składania ofert - w dniu 19.06.2015 r. godz. 10.00, oraz modyfikuje pkt. XII SIWZ.
Termin otwarcia ofert -w dniu 19.06.2015 r. godz. 10.30
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczona na stronie
internetowej Szpitala i staje się wiążąca.

