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Nasz znak : DOP – ZP 26/230/13                                                Kraków, dnia 17 września 2013 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
"Dostawa sterylnych wyrobów medycznych" (ZP 26/13)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 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 modyfikuje 
treść SIWZ.

Pytanie 1:
Grupa 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składnie ofert na poszczególne grupy np. tylko na grupę 1?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych na 3 grupy  opisane  w 
III. 1 SIWZ.

Pytanie 2:
Grupa 1 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 17n 4w, spełniającej pozostałe wymagania 
SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:
Grupa 1 poz. 5
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  kompresów  w  op.  a’  20  szt  z  odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:
Grupa 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10 x 20 cm zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:
Grupa 3 poz. 1
Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  dla  Grupy  3  poz.  1  aby  przedstawić  opinie  niezależnego 
laboratorium potwierdzającą barierę folii dla wirusów =>27nm?
W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.
Odpowiedź:  Zamawiający  wydziela  z  grupy  3  poz.  1   tworząc  dla  poz.  1  grupę  3  A, 
pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą 
dla grupy 3 A - opinie/badania niezależnego laboratorium potwierdzające barierę folii dla 
wirusów = > 27 nm.
Pytanie 6:
Pytanie dot. Grupy 1 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z grupy 1 pozycji nr 1, aby umożliwić większej liczbie 
wykonawców złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert?
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Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wydzielenie  z  grupy  1  pozycji  1  tworząc 
grupę 1 A,  pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Zamawiający wymaga dołączenia do 
oferty dla grupy 1 A -  jednego opakowania próbek odpowiadającego opisowi przedmiotu 
zamówienia. 

Pytanie 7:

Pytanie dot. grupy 1 poz. 2-6:

Czy należy zaoferować wyroby sterylizowane parą wodną  - metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i 
personelu?
Odpowiedź:  tak,  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  wyrobów  sterylizowanych  parą 
wodną  - metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu.

Pytanie 8:

Pytanie dot. grupy 1 poz. 2-6:

Czy Zamawiający dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji wyrobów w zwalidowanym procesie, będzie 
wymagał  przedstawienia  dokumentu  potwierdzającego  walidację  procesu  sterylizacji  zgodnie  z 
obowiązującą normą dla danego rodzaju sterylizacji, wymaganego prawem od każdego producenta 
jałowych  wyrobów  medycznych.  Dokument  ten  pozwoli  na  zweryfikowanie  bezpieczeństwa 
oferowanych wyrobów. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 9:

Pytanie dot. grupy 1 poz. 2-6:

Czy należy zaoferować kompresy wykonane z wykroju gazy o wielkości odpowiednio:
- dla poz. 2 – 24 cm x 30 cm
- dla poz. 3 do 5 – 32 cm x 40 cm
- dla poz. 6 – 66 cm x 40 cm?
Odpowiedź:  Tak ,  należy zaoferować  kompresy  wykonane z wykroju gazy o  wielkości 
odpowiednio: 
- dla poz. 2 – min. 24 cm x min. 30 cm
- dla poz. 3 do 5 –  min. 32 cm x min. 40 cm
- dla poz. 6 – min. 66 cm x min. 40 cm?

Pytanie 10: 
Pytanie dot. Grupy 1 i Grupy 2:

Czy na potwierdzenie zgodności  zaoferowanych wyrobów z wymogiem siwz, Zamawiający wymaga 
dołączenia do oferty próbek wyrobów lub pozostawia sobie możliwość wezwania Wykonawców do ich 
przesłania na etapie weryfikacji złożonych ofert?

Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający  na  etapie  weryfikacji  złożonych  ofert  przewiduje 
wezwanie Wykonawców do ich przesłania. 
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Pytanie 11:
Pytania dot. projektu umowy:
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: tak.

Pytanie 12:

1.  Jaki  procent  ilości  wyrobów  określonej  w  umowie  zostanie  przez  Zamawiającego  na  pewno 
zamówiony?
Odpowiedź:  Zamawiający przewiduje  zrealizowanie przedmiotu umowy, ale nie jest  w 
stanie przewidzieć % - tu rzeczywistego zużycia przedmiotu zamówienia .

Pytanie 13:

Czy  w razie  braku możliwości  lub istotnych  trudności  w dostarczeniu  wyrobów zaoferowanych  w 
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 
cenie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 14:

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby faktura VAT była sygnowana numerem umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 15:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy słowa „wartości zamawianej partii  
produktów” zostały zastąpione słowami „wartości produktów niedostarczonych w terminie”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 16:

Czy Zamawiający zgadza się aby informacja o zakazie przelewu wierzytelności, o której mowa w § 15 
ust. 2 wzoru umowy, nie była zamieszczana bezpośrednio na fakturze, lecz na załączniku do faktury 
lub innym dokumencie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 17:
Pytanie dot. Grupy 1 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści serwetę 4 warstwy 17 nitek?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 18:
Pytanie dot. Grupy 1 poz. 6:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych spełniających wymogi SIWZ 
pakowanych a’ 5 szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
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Dyrekcja szpitala informuje , że modyfikuje zapisy SIWZ w następującym zakresie:

" Pkt III.  SIWZ -  wykreśla zapis w pkt. III. 1 SIWZ: "Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych".

 Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych na grupy  opisane  w  III. 1 SIWZ.
  po pkt 3 dopisuje się pkt 4  i pkt 5 o następującej treści:

4.  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
jedno opakowanie próbek materiałów dot. grupy 1 A pozycji nr 1 . 

Zamawiający wymaga, aby złożone próbki odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w 
załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Wzór oferty oraz stanowiły próbkę 
oferowanego przedmiotu zamówienia. 
W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  złoży  wraz  z  ofertą  próbek  lub  złoży  próbki  niezgodne  z 
przedmiotem zamówienia lub pomimo wezwania, zgodnie z art. 26 ust. 3 nie uzupełni brakujących 
próbek zgodnych  z opisem przedmiotu zamówienia,  Zamawiający odrzuci ofertę. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przesłania próbek dotyczących grup 
1 i 2 na etapie weryfikacji złożonych ofert . "
 

"pkt VI. SIWZ - 

 po pkt  2 dopisuje się pkt 3, 4, 5 i 6 o następującej treści:

 3. Dla Grupy 3 A poz. 1  - opinie/badania niezależnego laboratorium potwierdzające barierę 
folii dla wirusów = > 27 nm. 

 4.  Dla Grupy 1 A poz. 1  - jedno opakowanie  próbek odpowiadających opisowi przedmiotu 
zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

 5.  Dla  Grup  1  i  2  -  oświadczenie,  że  Wykonawca  przedłoży  próbki  na  wezwanie 
Zamawiającego celem   weryfikacji złożonych ofert. 

 6. Dla grupy 1 poz. 2 - 6 dokument potwierdzający poprawną walidację sterylizacji wyrobów w 
zwalidowanym  procesie,  zgodnie  z  obowiązującą  normą  dla  danego  rodzaju  sterylizacji, 
wymaganego prawem od każdego producenta jałowych wyrobów medycznych. "

" pkt XI. 1 SIWZ - 
 ofertę należy złożyć do dnia 23 września 2013 r. do godz. 10:00" 

" pkt XII. - 
 SIWZ - otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2013 r. o godz.10:30" 

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
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