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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, akrylowych oraz jednorazowych, sterylnych 

kompletów operacyjnych wraz z kasetą do operacji zaćmy” (ZP 7/2009)

Na podstawie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień 
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655)  Dyrekcja  Szpitala 
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego   Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie, przekazuje treść zapytań złożonych  w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawę 
soczewek  wewnątrzgałkowych,  akrylowych  oraz  jednorazowych,  sterylnych  kompletów 
operacyjnych wraz z kasetą do operacji zaćmy” (ZP 7/2009) oraz odpowiedzi Zamawiającego 
na zapytania zmieniające treść SIWZ. 

1. Pytanie 1, dot. § 5 ust. 3 projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia depozytu z 48 h do 72 h 
od telefonicznego zgłoszenia.
Odpowiedź: Zamawiający w projekcie umowy (w załączniku nr 3 do SIWZ) w § 5 zmienia  
treść  ust.  3  który  otrzymuje  następujące  brzmienie:  "W  celu  uzupełnienia  depozytu  
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyroby medyczne w czasie ....... godzin (max. 72 
godziny)  od  telefonicznego  zgłoszenia  takiej  potrzeby  przez  Odbiorcę,  niezwłocznie  
potwierdzonego fax-em  przez osobę upoważnioną przez Lekarza Kierującego Oddziałem. ",  
dokonując tym samym modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

2 . Pytanie 2, dot. Sterylnych kompletów operacyjnych z kasetą:
Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  podanie  wymaganego  terminu  dostawy  dla  
Jednorazowych kompletów operacyjnych z kasetą. Proponowany przez Wykonawcę termin to  
72 h godziny robocze od daty telefonicznego zgłoszenia.
Odpowiedź: Zamawiający w projekcie umowy (w załączniku nr 3 do SIWZ) w § 5 dodaje  
ust. 4 o brzmieniu :  " Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia jednorazowych kompletów  
operacyjnych z kasetą  w czasie ....... godzin (max. 72 godziny) od telefonicznego zgłoszenia 
takiej  potrzeby  przez  Odbiorcę,  niezwłocznie  potwierdzonego  fax-em   przez  osobę  
upoważnioną przez Lekarza Kierującego Oddziałem. " dokonując tym samym modyfikacji  
SIWZ w tym zakresie. 
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3.  Ponadto Zamawiający zgodnie z art 38 ust. 1 ustawy modyfikuje treść SIWZ z dnia 21  
kwietnia 2009 r. w pkt. III 1. 3) wykreśla zapis "... nóż slit do otwarcia komory o kalibracji  
3,00 mm - 1 szt."  wprowadzając nowy zapis o następującej treści: 
"...nóż slit do otwarcia komory kalibracji 2,75 mm- 1 szt.
- nóż skośny do paracentezy - 1 szt.,
- tip z ABS do głowicy US - prosty,
- zestaw osłonki irygacyjne do cięcia 2,75 mm i komora testowa - 1 szt.,
- kseta wraz z drenami do aparatu Infiniti - 1 szt.,
- kaniula do hydrodysekcji 27 G - 2 szt.,
- kaniula irygacyjna 25 G - 1 szt.,
- strzykawka 2 ml - 1 szt.,
- strzykawka 20 ml - 1 szt.,
- strzykawka 5 ml - 1 szt,
- strzykawka 10 ml- 1 szt.,
- osłonka gazowa na oko - 1 szt.,
- plaster 2 szt
- gaziki 5 x5 cm - 4 szt." 
  
Powyższa  modyfikacja  dotyczy  również  treści  załącznika  nr  4  do  SIWZ,  w  którym  
Zamawiający jest wprowadza zmiany zgodnie z pkt  3  pisma.

Niniejsze  pismo  Zamawiający  przekazuje  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym 
przekazano SIWZ,  zamieszcza na swojej stronie internetowej . Tym samym modyfikacja  
treści SIWZ jest wiążąca.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zmienia termin 
otwarcia ofert:
Termin składania ofert – 8 maja 2009 r. do godz. 10.00 w  Kancelarii Szpitala  pok. nr 12.
Termin otwarcia ofert -  8 maja 2009 r.  do godz. 10.30 w Świetlicy Szpitala.

                      
Z poważaniem,
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