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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawa sprzętu medycznego chirurgicznego. 

Numer ogłoszenia: 2012/S 61-099186; data wysłania ogłoszenia: 25.03.2012 

 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba  

w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby  
o wyjaśnienia zapisów SIWZ, na które to zamawiający odpowiada:  
 
PYTANIE 269 

W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pytania do ww. postępowania przetargowego, 
zwracamy się z prośbą o opublikowanie odpowiedzi w dniu 26.04.2012 a w przypadku braku 
odpowiedzi w tym terminie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 4 
dni, tj. do dnia 8 maja 2012 r. Składanie ofert w ww. postępowaniu zostało wyznaczone na 
04.05.2012 r. do godz. 9:00. W związku z tym, iŜ 1 i 3 maja jest dniem wolnym od pracy, 
złoŜenie jak równieŜ dostarczenie w powyŜszym terminie oferty moŜe być utrudnione. Tak. 
Więc dodatkowy czas jest nam potrzebny na właściwe przygotowanie się do złoŜenia 
konkurencyjnej oferty w tym postępowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w odpowiedzi z dnia 27.04.2012 przedłuŜył termin składania ofert na dzień 
21.05.2012r 
 
PYTANIE 270           

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny z szerokim zakresem regulacji 
podciśnienia z moŜliwością płynnej regulacji w zakresie od 0 do 90 kPa?  UŜytkownik ma 
moŜliwość zastosowania podciśnienia w zakresie od 0 do 90 kPa, a zatem moŜe zastosować w 
zaleŜności od swoich potrzeb takŜe podciśnienie na poziomie 85kPa. Zapis ten nie znajduje 
uzasadnienia od strony praktycznej i ma na celu jedynie blokadę parametrów technicznych 
innych czołowych producentów sprzętu medycznego.  
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. Z punktu widzenia uŜytkownika jest to rozwiązanie 
równowaŜne wymaganemu. 
 
 

Z powaŜaniem 
 
 


