
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
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CERTYFIKAT
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Nasz znak : DOP – ZP 19/             /14                                                                                   Kraków, dnia 18 kwietnia 2014 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawa mater ia łów szewnych  "  (ZP  19/14)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 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 

Pytanie 1
GRUPA NR 4
Poz. nr 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów skórnych w rozmiarze 6 x 101 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania plastrów skórnych w rozmiarze 6 x 101 mm  pod
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów w SIWZ. 
Pytanie 2
GRUPA NR 4
Poz. nr 3- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów skórnych w rozmiarze 12 x 101 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania plastrów skórnych w rozmiarze 12 x 101 mm  pod
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów w SIWZ. 
Pytanie 3
GRUPA NR 4
Poz. nr 4- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów skórnych w rozmiarze 3 x 76 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania plastrów skórnych w rozmiarze  3 x 76 mm  pod
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów w SIWZ. 

Pytanie 4
Pytanie dot. Grupy 1 poz. 1-31
Czy  Zamawiający  w  trosce  o  ochronę  uczciwej  konkurencji  w  w/w  pozycjach  dopuści  szwy  syntetyczne,  plecione,
wytwarzane z poli  (glikolidu-co-L-Laktydu  (90/10),  powlekane w równych częściach mieszanką poli  (glikolidu-co-L-
Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia,  wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35
dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5
Pytanie dot. Grupy 1 poz. 32-37
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe,
wytwarzane z pilidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego  dłuższym
niż 4 tygodnie, tj. w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% ( w zależności od rozmiaru nici) w  43 dniu ok. 55%-60%
pierwotnej siły   ( w zależności od rozmiaru nici), w  57 dniu ok. 40% pierwotnej siły ? 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 6
Pytanie dot. Grupy 1 poz. 38-39
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści  szwy syntetyczne, monofilamentowe,
wchłaniające  się  w  okresie  90-120  dni, składające  się  z  kopolimeru  kwasu  glikolowego  i  kaprolaktonu,  o  czasie
podtrzymywania ok. 28 dni ( po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% )? 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7
Paragraf 2 ust. 6 Prosimy o modyfikacje zapisu na:
W razie stwierdzenia wad ukrytych w dostarczanych wyrobach lub stwierdzenia, że dostarczone materiały nie są zgodne z

ofertą wskazaną w § 2 ust. 1 umowy, a także w razie ich uszkodzenia w czasie transportu - Odbiorca wyśle Dostawcy
niezwłocznie zawiadomienie, wraz z protokołem stwierdzającym wady. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację
i wymienić reklamowane wyroby na wolne od wad w terminie  14 dni od dnia potwierdzenia wad, stwierdzonych przez
Odbiorcę.
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Odpowiedź: Zapisy Paragrafu 8 ust. 2  pozostają  bez zmian.

Pytanie 8
Paragraf 3 
Niniejszym wykonawca zwraca się oraz prośbą o dodanie w § 3 zapisu:
" Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów"
Prosimy  o  uwzględnienie  w/w  zapisu  w  treści  umowy  ponieważ  nieczytelne  zamówienia  znacznie  opóźniają  dostawę
produktów ważnych dla zdrowia i życia. 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 9
 Dotyczy pakietu 2 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły szpatułki  3/8 koła 2 x 5,6 mm szpatułka USP 10/0 na nitce  
30 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę szpatułki  3/8 koła 2 x 5,6 mm szpatułka USP 10/0 na nitce  30 cm  pod

warunkiem spełnienia pozostałych wymogów w SIWZ. 

Pytanie 10
 Dotyczy pakietu 2 poz. 2 
Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły  3/8 koła 2 x 5 mm mikrochirurgicznej  USP 10/0 na nitce  
15  cm 30 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę  3/8 koła 2 x 5 mm mikrochirurgiczną  USP 10/0 na nitce  15  cm pod

warunkiem spełnienia pozostałych wymogów w SIWZ. 

Pytanie 11
 Dotyczy pakietu 2 poz. 3
Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły  3/8 koła 6,4  mm mikrochirurgicznej  USP 9/0 na nitce 15 
cm. 
Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza  igłę   3/8  koła  6,4   mm mikrochirurgiczną   USP 9/0  na  nitce  15  cm pod

warunkiem spełnienia pozostałych wymogów w SIWZ. 

Pytanie 12
 Dotyczy pakietu 2 poz. 4 
Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły szpatułki  3/8 koła 6,4 mm mikrochirurgicznej  USP 8/0 na 
nitce  15 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  igłę szpatułkę  3/8 koła 6,4 mm mikrochirurgiczną  USP 8/0 na nitce  15 cm pod

warunkiem spełnienia pozostałych wymogów w SIWZ. 

Pytanie 13
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga aby na każdej pojedynczej saszetce 
znajdował się kod kreskowy ewentualnie matrycowy

1. Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby na każdej pojedynczej saszetce znajdował się kod kreskowy ewentualnie
matrycowy zgodnie z pkt. III. 1  SIWZ . 

2. Zamawiający  modyfikuje  załącznik  nr  5  do  SIWZ  i  wykreśla  z  formularza  zapis:  "na  każdym  opakowaniu
zbiorczym musi znajdować się kod kreskowy lub matrycowy" 

wprowadzając zapis: "Zamawiający wymaga aby na każdej pojedynczej saszetce znajdował się kod kreskowy ewentualnie
matrycowy."

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

Termin składania ofert: 23 kwietnia 2014 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 23 kwietnia 2014 r.  godz. 10:30.

    Zatwierdził  Kierownik Zamawiającego 
Dr med. Zbigniew  J. Król
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