DZP/38/382-7/14

Jastrzębie-Zdrój, 11.03.2014 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy sprzętu
specjalistycznego jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla Oddziału
Intensywnej Terapii Dziecięcej, igły do biopsji mózgu dla Oddziału Neurochirurgii powtórka oraz klipsy laparoskopowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-7/14)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3
Z DNIA 11.03.2014 r.
W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4
i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza
do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. części nr 11
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał
na myśli zgłębniki do karmienia w rozmiarach od 4F do 10Fr. Pragniemy nadmienić, iż nie
istnieją na rynku zgłębniki w rozmiarze 3,5 Fr?
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
W części 11 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
zmienia zapis:
Zgłębnik do karmienia długość min 40 cm max 50 cm, znakowany kolorystycznie, cewniki do
karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie
nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu, wskaźniki głębokości, cewniki do
karmienia skalowane co 1 cm
- rozmiar: Fr 3,5, Fr 4, Fr 5, Fr 6, Fr 7, Fr 8, Fr 10
(według potrzeb zamawiającego)
który otrzymuje nowe brzmienie:
Zgłębnik do karmienia długość min 40 cm max 50 cm, znakowany kolorystycznie, cewniki do
karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie
nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu, wskaźniki głębokości, cewniki do
karmienia skalowane co 1 cm
- rozmiar: Fr 4, Fr 5, Fr 6, Fr 7, Fr 8, Fr 10
(według potrzeb zamawiającego)

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), zmienia treść SIWZ w
następujący sposób:
- w pkt. 15.10. SIWZ zmienia brzmienie na:
Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób:
Oferta na: Dostawy sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku, wyrobów
medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, igły do biopsji mózgu dla
Oddziału Neurochirurgii - powtórka oraz klipsy laparoskopowe dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - część nr …………”
NIE OTWIERAĆ przed 14.03.2014r. godz. 1230, znak sprawy: DZP/38/382-7/14
- w pkt. 16.1. SIWZ zmienia brzmienie na:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I
piętrze, do dnia 14.03.2014r. do godz. 1200 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz.
Od 725 do 1430).
- w pkt. 16.3. SIWZ zmienia brzmienie na:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2014r. o godz. 1230, w siedzibie Zamawiającego, w Sali
konferencyjnej na I piętrze (A 21).
W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP,
zmienia treść ogłoszenia.
Ponadto Zamawiający dołącza SIWZ po zmianach z dnia 11.03.2014r. oraz Formularz
asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 11.03.2014r.
Nowy termin składania ofert: 14.03.2014r. do godz. 1200
Nowy termin otwarcia ofert: 14.03.2014r. o godz. 1230
Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

