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Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Jednorazowego i 
wielorazowego sprzętu medycznego” dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie – nr 

sprawy ZP 39/2012

I.  W  związku  z  wniesieniem  zapytań  dotyczących  wyjaśnienia  treści   specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Grupa 4. 
Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  wyłączenie  pozycji  zestawu  do  drenażu  przezskórnego  metodą 
dwustopniową 6F/26 do oddzielnego pakietu, np. 4a
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyraża zgodę, wyłączy z grupy pozycję zestawu do drenażu przezskórnego 
metodą  dwustopniową  6F/26  i  tworzy  dla  niego  grupę  4A -  zestawy  do  drenażu  przezskórnego  ustala 
wysokość wadium jak w tabeli w pkt. II.: grupa 4 – 1212,00 zł

    grupa 4A  - 60,00 zł
Pytanie nr 2: dot. Grupa 2 poz. 26.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Grupy nr 2 pozycję 26 tj. Optium Xido test paskowy do  
glukometru * 50 szt. do osobnej Grupy np. Grupa nr 2a?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o wydzielenie osobnej kwoty wadium dla nowo 
powstałego pakietu.
Odpowiedź nr 2:  Zamawiający wyraża zgodę, wyodrębni  z grupy 2 pozycję nr 26 i utworzy dla niej  
grupę 2A – paski do glukometrów
ustala wysokość wadium jak w tabeli w pkt. II: grupa 2 – 2064,00 zł

    grupa 2A - 1176,00 zł
Pytanie nr 3: dot. Grupa 9 poz. 1-4:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy 9 poz. 1-4 pościeli wykonanej z włókniny  
SMS o gramaturze 40g/m².
Odpowiedź nr 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4: dot. Grupa 9 poz. 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy 9 poz. 1 powłoczki o wymiarowaniu 160 x 
200 cm.?
Odpowiedź nr 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5: dot. Grupa 9 poz. 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy 9 poz. 2 powłoczki o wymiarowaniu 70 x 80 
cm?
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Odpowiedź nr 5:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6: dot. Grupa 9 poz. 3.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  ramach  grupy  9  poz.  3  spodenek  z  włókniny 
poliestrowowiskozowej o gramaturze 45g/m² ?
Odpowiedź nr 6:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7: dot. Grupa 9 poz. 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy 9 poz. 3 spodenek pakowanych po 25 szt.?
Odpowiedź nr 7: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8: dot. Grupa 9 poz. 4.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy 9 poz. 4 kompletu pościeli o składzie:

• powłoczka 160x200 cm – 1 szt.
• powłoczka 70x80 cm – 1 szt
• prześcieradło 160x210 cm – 1 szt.

Odpowiedź nr 8. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9: dot. Grupa 1 poz. 1.
Czy Zamawiający dopuści w grupie 1 w pozycji 1 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania  
moczu  u  kobiet  wykonaną  z  polipropylenu  monofilamentowego  o  grubości  nici  0,10  mm,  jednorodną, 
całkowicie  niewchłanialna,  o  wymiarach:  długość  450  mm,  szerokość  12  mm,  brzegi  taśmy  zakończone 
pętelkami: taśma w plastikowej osłonce.
Odpowiedź nr 9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10: dot. Grupa 1 poz. 2.
Czy Zamawiający dopuści w grupie 1 w pozycji  2 protezę do korekcji cystocele wykonaną z polipropylenu  
monofilamentowego,  o  anatomicznym  kształcie  o  wymiarach  50  x  70  mm,  z  wplecioną  niebieską  nicią 
ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długości ok. 17 cm(± 1 cm). Grubość 
siatki 0,34 mm, gramatura 28g/m².
Odpowiedź nr 10. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11: dot. Grupa 2 poz. 1-17 oraz poz.25 i 26
Prosimy  Zamawiającego  o  wydzielenie  z  Grupy  2  „Drobny  sprzęt  medyczny”,  pozycji  o  numerach:  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 oraz pozycji 25 i 26 i utworzenie Grupy 2a – Sprzęt anestezjologiczny 
– z pozostałych pozycji co pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert pozostałym oferentom.
Odpowiedź nr 11. Zamawiający wyraża zgodę,

1. wydzieli   z grupy 2 pozycje nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, i  utworzy dla niej grupę 2B – sprzęt 
anestezjologiczny

  ustala wysokość wadium jak w tabeli w pkt. II grupa 2 – 2064 z                  ga 
2B  - 895,00 zł

2. Zamawiający modyfikuje wielkość i zakres przedmiotu zamówienia i wykreśla w grupie 2 pozycje 24 i 
25 w załączniku nr 1 do specyfikacji

3. Jeśli chodzi o pozycje 14,15,16,17 odpowiedź jak pytanie i odpowiedź nr 19.
4. Jeśli chodzi o pozycje 26 odpowiedź jak pytanie i odpowiedź nr 2.

Pytanie nr 12: dot. Grupa 2 poz. 22.
Czy  Zamawiający  oczekuje  zestawu  do  znieczuleń  zewnątrzoponowych  zawierającego:  igła  Touchy 
18Gx80mm, Strzykawka niskooporowa 10 ml, cewnik zewnątrzoponowy G20-0,45x0,85 zamknięty koniec trzy 
otwory boczne, miękka końcówka, łącznik do cewnika, filtr zewnątrzoponowy 0,2 mikrometra.
Odpowiedź nr 12: TAK

Pytanie nr 13: dot. Grupa 2 poz. 29
Czy Zamawiający oczekuje igły do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu Spinocan, średnica 
19 G, dł. 88 mm średnica 1,10 mm ze zmieniającym barwę pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację  
płynu  mózgowo  rdzeniowego,  łatwo  wyczuwalne  przejście  igły  przez  oponę  twardą,  rozmiary  kodowane 
kolorem. Sterylne, pakowane pojedynczo?
Odpowiedź nr 13: TAK



Pytanie nr 14; dot. Grupa 2 poz. 28.
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego oczekuje Zestawu do znieczuleń ciągłych splotów i nerwów 
obwodowych współpracujący z urządzeniem Stimuplex, rozmiar 18 G:

1. Zestaw z igła 18G x 55 mm i ścięciem szlifu Igły 30 stopni
2. zestaw z igłą 18 g x 55 mm i ścięciem szlifu igły 15 stopni
3. zestaw z igłą 18 g x 80 mm i ścięciem szlifu igły 15 stopni
4. zestaw z igłą 18 g x 110 mm i ścięciem szlifu igły 15 stopni

w  zestawie  znajduje  się  :  izolowana  igła  typu  Stimuplex  D  z  zintegrowanym  kabelkiem  elektrycznym  
i drenem infuzyjnym 15 lub 30 stopni, kaniula plastikowa, cewnik z prowadnikiem ułatwiającym wprowadzenie 
do kaniuli, strzykawka 5 ml, filtr, system mocowania filtra typu pin pad, łącznik do cewnika, etykieta.
Odpowiedź nr 14. Zamawiający oczekuje zestawu do znieczuleń ciągłych  splotów i  nerwów obwodowych 
współpracujący z urządzeniem Stimuplex, rozmiar 18 G - zestaw z igłą 18 g x 80 mm i ścięciem szlifu igły 15 
stopni

Pytanie nr 15: dot. Grupa 2 poz. 18, 19, 29.
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  2  poz.  18,  19  wyrazi  zgodne  na  złożenie  oferty  na  igły  do  znieczuleń  
podpajęczynówkowych  o  zakończeniu  pencil  point/whitecare  z  prowadnicą,  o  dł.  90  mm oraz  z  systemem 
równoważnym  ułatwiającym  wizualizację  płynu  mózgowo-rdzeniowwego  oraz  z  pozycji  nr  29  na  igły  do 
znieczuleń  podpajęczynówkowych  o  zakończeniu  Spinocan  z  prowadnicą,  o  dł.  90  mm  oraz  z  systemem 
równoważnym ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego ?
Odpowiedź nr 15. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16: dot. Grupa 2 poz. 20.
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  2  poz.  20  wyrazi  zgodę  na  złożenie  oferty  na  igły  do  znieczuleń 
podpajęczynówkowych  o  zakończeniu  pencil  point/Whitecare  z  prowadnicą  o  dł.  120  mm  oraz  systemem 
równoważnym ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego? 
Odpowiedź nr 16. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 17: dot. Grupa 9 poz.1,2,4
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści powłoczkę, poszwę i komplet pościeli z włókniny SMS o 
gramaturze 35g/m²?
Odpowiedź nr 17. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 18: dot. Grupa 9 poz.1,2,4
Zwracamy się  z  zapytaniem,  czy  Zamawiający  dopuści  powłoczkę,  poszwę  i  komplet  pościeli  z  włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 35g/m²?
Odpowiedź nr 18. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 19: dot. Grupa 2 poz.14,15,16,17:
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji  nr 14,15,16,17 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie 
ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty szerszemu gronu Wykonawców.
Odpowiedź nr 19.Zamawiający wyraża zgodę,

• wydzieli z grupy 2 pozycje nr 14,15,16,17 i utworzy dla niej grupę 2C – Kraniki, kaniule i zawory i  
ustala wysokość wadium jak w tabeli w pkt. II grupa 2 – 2064,00 zł

                 grupa 2C - 354,00 zł
Pytanie nr 20: dot. Grupa 4 poz.1:
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie  pozycji  nr  1 do osobnego pakietu,  co pozwoli  na złożenie ważnej  i  
konkurencyjnej cenowo oferty szerszemu gronu Wykonawców.
Odpowiedź nr 20.Zamawiający wyraża zgodę,

• wydzieli  z grupy 4 pozycje nr 1 i utworzy dla niej grupę 4B – Filtry mechaniczne  ustala wysokość 
wadium jak w tabeli w pkt. II grupa 4 – 1 212,00 zł

                 grupa 4B –    80,00 zł



Pytanie nr 21: dot. Grupa 1 poz.1:
Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr 1, poz. nr 1 100 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu,  
monofilamentowych,  polipropylenowych z plastikową osłonką na taśmie,  jednorodnych,  niewchłanialnych,  o 
długości  45 cm, szerokości  1,1 cm, porowatości  84%, grubości  taśmy 0,33 mm, gramaturze 48g/m², brzegi 
zakończone bezpiecznymi pętelkami?
Odpowiedź nr 21. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22: dot. Grupa 1 poz.2:
Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr 1, poz. nr 2 50 szt. siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy  
mniejszej, siatka jednorodna, niewchłanialna o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi 
plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48g/m², porowatość 84%, 
długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość 
między ramionami)?
Odpowiedź nr 22. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

II.  Wysokość  Wadium  dla  poszczególnych  grup  w  związku  z  udzieleniem  odpowiedzi  w  pytaniach 
1,2,11,19,20

lp. Nr 
grupy Nazwa grupy Wysokość Wadium

1 2 Drobny sprzęt medyczny 2 064,00 zł

2 2A Paski do glukometrów 1 176,00 zł

3 2B Sprzęt anestezjologiczny 895,00 zł

4 2C Kraniki, kaniule i zawory 354,00 zł

5 4 Anestezjologiczny sprzęt jednorazowy 1 212,00 zł

6 4A Zestawy do drenażu przezskórnego 60,00 zł

7 4B Filtry mechaniczne 80,00 zł

III. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

IV. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 


