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Nasz znak : DOP – ZP 46/          /14                                            Kraków, dnia 22 grudnia 2014 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Zakup i  dostawę osprzętu, wyrobów medycznych i produktów leczniczych
stosowanych w aparacie nerkozastępczym typu MULTI FILTRATE – Ci Ca ”

(ZP 46/2014) 

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:
Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi
i zasadę zachowania wolnej konkurencji, wyłączy z Załącznika nr 6 część II poz. 1 i 2 i utworzy z niej
osobny  pod  pakiet  1  a  lub  dopuści  składanie  ofert  na  poszczególne  pozycje,  co  pozwoli  na
zaoferowanie  wyrobu  medycznego  w  pełni  kompatybilnego  z  posiadanym  przez  Zamawiającego
aparatem  Multifiltrate  a  dla  Zamawiającego  takie  rozwiązanie  będzie  korzystne  ze  względów
ekonomicznych?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 2:
Czy Zamawiający w Załączniku nr 6 część II poz. 2 dopuści 4% cytrynian sodu w workach o objętości
1000 ml lub 2000 ml z jednoczesnym przeliczeniem ogólnie zapotrzebowanej ilości? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia 29 grudnia 2014 r. 10:00, termin
otwarcia ofert :  29 grudnia 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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