Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 29.07.2016r

DZP/25PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca
i urządzeń do stymulacji serca” Nr sprawy DZP/25PN/2016
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1 dot. Pakietu nr 3, poz. 3
Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o
dopuszczenie w Pakiecie nr 3, pozycji 3 koszulek wprowadzających o dł. 10 cm i 23cm (wymagane 11
i 23cm). Oferowane koszulki są w rozmiarach 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F (wymagane także 5,5 oraz
6,5F). Tak nieznaczna różnica nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową produktu. Sprzęt jest
najwyższej światowej jakości, produkowany w USA, o bardzo atraumatycznym przejściu z
pokryciem hydrofilnym, z powodzeniem użytkowanym przez Pracownie Hemodynamiki, Chirurgii
Naczyniowej na terenie Polski
Ad. 1
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 2 dot. Pakietu nr 3, poz. 3 i 4
Ze względu na możliwość zaoferowania produktów o najwyższej jakości oraz konkurencyjnych
cenowo zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 3 pozycji 3 oraz 4 oraz
utworzenie z nich oddzielnego Pakietu o sygnaturze, np. 3A. Takie działanie pozwoli na przystąpienie
do postępowania większej ilości oferentów, co pozytywnie wpłynie na sytuacje ekonomiczną Szpitala.
Ad. 2
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 3dot. Pakietu nr 73, poz. 1 i 2
Ze względu na możliwość zaoferowania produktów o najwyższej jakości oraz konkurencyjnych
cenowo zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 73 pozycji 1 oraz 2 oraz
utworzenie z nich oddzielnego Pakietu o sygnaturze, np. 73A. Takie działanie pozwoli na
przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów, co pozytywnie wpłynie na sytuacje
ekonomiczną Szpitala.
Ad. 3
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
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