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Nasz znak : DOP–ZP /     /2012                                              Kraków, dnia 22 sierpnia 2012 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę materiałów opatrunkowych”
(ZP 22/2012) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala  
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie,  os. Na Skarpie 66 w Krakowie  odpowiada na zapytania złożone 
przez  uczestników  postępowania  i  zmienia  treść  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia.

1. Pytanie   dotyczy grupy 3 
Poz. nr 1 – serweta 45cm x 45cm, 4 warstwy 20 nitek, z nitką radiacyjną i tasiemką – czy  
Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  serwety  spełniającej  wszystkie  wymogi  
Zamawiającego, posiadającej element kontrastujący w promieniach RTG w formie taśmy  
radiacyjnej o długości ok. 10cm, wszytej w zawinięty brzeg serwety (tzw. chip radiacyjny)?  
Taki rodzaj i sposób umocowania elementu kontrastującego zapobiega rozdzieleniu go od  
gazy i zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania serwety.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający  dopuszcza, pozostałe zapisy  SIWZ bez zmian.

2. Pytanie dotyczy grupy 3
Poz. nr 1 – serweta 45cm x 45cm, 4 warstwy 20 nitek, z nitką radiacyjną i tasiemką – czy  
Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  zaoferowana  serweta  poddana  była  procesowi  
technologicznego  prania  (płukania)  wstępnego?  Pragniemy zwrócić  Państwa  uwagę  na  
fakt, że proces technologicznego prania wstępnego zwiększa zdolności absorpcyjne gazy a  
ponadto,  poza  zwiększeniem  miękkości  i  chłonności  serwety,  gwarantuje  większe  
bezpieczeństwo  jej  użytkowania  (dodatkowe  płukanie  powoduje  usunięcie  ewentualnych  
pozostałości z fazy neutralizacji procesu bielenia - środków pianotwórczych, redukujących  
lub innych, które pod wpływem czynników sterylizacji  podlegają procesom chemicznym,  
mogącym mieć szkodliwy wpływ na organizm).
Odpowiedź:

      Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

3. Pytanie dotyczy grupy 3
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Poz.  nr  14  –  opaska  elastyczna  mocująca  4m  x  6cm  –  czy  Zamawiający  oczekuje  
zaoferowania opaski elastycznej o właściwościach kohezyjnych?
Odpowiedzi:
Tak, Zamawiający  wymaga, pozostałe zapisy  SIWZ bez zmian.

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazana  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszczone  na  stronie  
internetowej Szpitala i stają się wiążące.

Termin składania ofert ustalona na dzień 14.09.2012r. godz. 10.30
Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 14.09.2012r. godz. 11.00
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