
Piekary Śląskie 18.07.2011 
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……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego 
podstawowego. 

Nr ogłoszenia 2011/S 113-186557 

 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza 
Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iŜ na ww 
postępowanie wpłynęły następujące prośby o wyjaśnienie treści SIWZ: 

Pytanie 60 

Pakiet 14 poz. 16 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o średnicy zew. 0,9 mm/ analogicznie jak w poz. 11 w tym 
pakiecie/ pozostałe wymiary bez zmian? 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza kaniulę 22G   0,9mm. 

Pytanie 61 

Pakiet 14 pozycje od 10 do 15. Czy zamawiający wymaga w poz. 10 do 15   by kaniula 
posiadała co najmniej 4 wtopione paski kontrastujące w rtg?/ jak jest wymagane w poz. 16/ ? 

Odpowiedź: 

Tak zamawiający wymaga. 

Pytanie 62 

Pakiet 13 „ Przyrząd do precyzyjnego podawania …..” 

Prosimy o dopuszczenie przyrządu w zakresie regulacji od 1-250 ml. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

 



Pytanie 63 

Pakiet 13 „ Przyrząd do precyzyjnego podawania …..” 

Czy przyrząd ma posiadać obrotową, karbowaną skalę umoŜliwiającą obsługę jedną ręką? 

Odpowiedź: 

Tak.  

Pytanie 64 

Pakiet 13 „ Przyrząd do precyzyjnego podawania …..” 

Czy Zamawiający wymaga by przyrząd nie zawierał DEHP/ plastyfikator z grupy ftalanów/ i 
posiadał odpowiednie oznakowanie na opakowaniu jednostkowym? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający wymaga. 

 

MODYFIKACJE: 

Oprócz wprowadzonych zmian powyŜszymi wyjaśnieniami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje SIWZ w następujący sposób: 

1. W SIWZ w punkcie 13. Termin składania i otwarcia ofert. zapisy „29.07.2011” 

zastępuje się zapisami „09.08.2011” 

W SIWZ w punkcie 9. Informacje o sposobie porozumiewania się  zamawiającego z 

wykonawcami.  zapis „zamówienia publiczne – dot. przetargu nieograniczonego na dostawę 

implantów kręgosłupowych i do rekonstruikcji” zastępuje się zapisem „zamówienia publiczne –  dot. 

przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego podstawowego” 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ wymagającymi wprowadzenia zmian w 
ofertach Zamawiający przedłuŜa termin wniesienia wadium, składania i otwarcia ofert na 
dzień 09.08.2011. Godziny pozostają bez zmian. 

 

Z powaŜaniem 

 


