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Nasz znak : DOP – ZP  38 /10                                                               Kraków, dnia 7 kwietnia 2010 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu 

rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego."
(ZP 1/2010)

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja 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.

1) Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających obserwacje i wyniki 
kliniczne implantacji wyrobów w j. angielskim?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  dołączenie  do  oferty  dokumentów  potwierdzających 
obserwacje  i  wyniki  kliniczne  implantacji  wyrobów w j.  angielskim,  pozostałe  zapisy  SIWZ 
pozostają bez zmian.

2) Dotyczy: Pakietu XXIII Elementy do stabilizacji zewnętrznej aparatem Ilizarowa. Czy  ze względu 
na zewnętrzne zastosowanie oferowanego sprzętu  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kopii 
dokumentów potwierdzających obserwacje i wyniki kliniczne implantacji wyrobów?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wymaga  dołączenia  do  oferty  kopii  dokumentów 
potwierdzających obserwacje i wyniki kliniczne implantacji wyrobów, pozostałe zapisy SIWZ 
pozostają bez zmian.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
Termin składania ofert - 21 kwietnia 2010 r.  do godz 10:00 w Kancelarii szpitala pok. nr 12.
Termin otwarcia ofert - 21 kwietnia 2010 r. do godz. 10:30 w Świetlicy Szpitala.
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