BZP/38/382-22/16

Jastrzębie - Zdrój, 22.08.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
(BZP/38/382-22/16)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 22.08.2016 R.
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 22.08.2016 R.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia co następuje
oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 21
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 21 implantów wykonanych z wysoko
gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z
norma ISO 5832-1?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1
do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w zakresie pakietu nr 21 z zapisu:
WYKONAWCA ZAPEWNI:
1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa
instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający nie wymaga w w/w pakiecie asortymentu sterylnego.
na zapis:
WYKONAWCA ZAPEWNI:
1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa
instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający nie wymaga w w/w pakiecie asortymentu sterylnego.
3. Implanty wykonane są z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o
składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1
Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 28
Czy Zamawiający w pakiecie 28 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z
śrubą doszyjkową ø 11 mm, długość gwoździa 180 mm zamiast 170 mm?
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 28
Czy Zamawiający w pakiecie 28 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z
śrubą doszyjkową ø 11 mm, długość gwoździa 240 mm zamiast 235 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie
ulega zmianie.
W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Formularz asortymentowo-cenowy (w zakresie pakietu nr 21) – po zmianach z dnia
22.08.2016 r.

Z poważaniem
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