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Nasz znak : DOP – ZP 21/  128  /14                                             Kraków, dnia 16  maja 2014 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
 „Dostawę endoprotez bipolarnych biodra oraz implantów do szycia łąkotek i ścięgien”

(ZP 21/2014)

Na podstawie art. 38 ust.  2 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.

Pytanie 1:  do GRUPY II - System do szycia łąkotek

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie sterylnego zestawu do szycia łąkotki z trzema implantami
wykonanymi z PEEK?. 
Trzy implanty załadowane na jednorazowy aplikator - igle, z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni,
połączone mocną nicią w rozmiarze "#0".
Aplikator  posiadający  system  blokowania  nici  oraz  zadawania  napięcia  pomiędzy  wszczepionymi
implantami.  Zestaw  zaopatrzony  w  jednorazowa  kaniule  prowadzącą,  chroniąca  implanty  przed
uszkodzeniem podczas wprowadzania igly do stawu oraz służąca jako miarka uszkodzenia. Zestaw
umożliwiający wykonanie dwóch szwów bez wychodzenia ze stawu.

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

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj.  do dnia 20 maja 2014 r. 10:00, termin
otwarcia ofert : 20 maja 2014 r.  godz. 10:30.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
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