
Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX

12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

                                                     
Nasz znak: ZP.271-200.5/2015             Kraków, dnia 22.05.2015 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawę sprzętu  jednorazowego użytku (ZP 5/15)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor
Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na
zapytania złożone przez Wykonawców oraz modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 1 
Czy w Pakiecie nr 27 Zamawiający dopuści błękit trypanu o stężeniu 0,06% i pojemności

1,0ml bez  mannitolu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , opis zgodnie z SIWZ . 

Pytanie 2: 
Prosimy o informację jaki układ ma na myśli – układ z generatorem wraz z kaniulami
donosowymi (3 szt. ) ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , opis zgodnie z SIWZ . 

Pytanie 3: 
do grupy 57 tj. zestaw do CPAP Nflow
Zwracamy  się  o  popuszczenie  układu   o  niżej  podanych  parametrach  technicznych:
Jednorazowy  układ  oddechowy  CPAP  Infant  Flow  z  podgrzewanym  ramieniem
wdechowym  przystosowany  do  nawilżacza  Fischer  Paykel  model  MR850.  Układ
oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy,
rura karbowana), Odcinek wdechowy jednorazowego użytku , podgrzewany, posiadający
spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor  niebieski o długości 140-150 cm, śr.
wewn 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wewn. 22
mm  zespoloną  z  portem  do  czujnika  temperatury  o  średnicy  7,6  mm  z   wycięciem
pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki ( do MR 850)
z drugiej strony końcówką rozłączną  dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i
linie  pomiaru  ciśnienia  proxymalnego  z  generatorem.  W odległości  ok.  40  cm od tej
końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych  za
pomocą  czujnika  o  średnicy 7,6  mm.  Odcinek  pomiarowy do  proxymalnego  pomiaru
ciśnienia  w  drogach  oddechowych  zakończony  końcówką  cylindryczno-stożkową.
Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem mm, z odejściem Luer-Lock do prowadzenia
pomiarów.  Generator  umożliwiający podłączenie  noworodka  do  układu  oddechowego,
linia  wydechowa  połączona  z  generatorem poprzez  przegub  obrotowy,  mocowany do
czapki za pomocą tasiemek. Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem , 3
szt w komplecie w różnych rozmiarach. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , opis zgodnie z SIWZ . 
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Pytanie 4: 
dot. grupy 58  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komory o niżej podanych parametrach technicznych:
Komora samonapełniająca pasująca do wszystkich nawilżaczy z serii MR, dla dorosłych , dzieci i noworodków
posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego . Oba pływali
zamocowane na ściance bocznej  komory w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi  w
płaszczyźnie  pionowej.  Komora  nie  zawierająca  wskaźnika  poziomu  wody.  Zastosowane  dwa  pływaki
zwiększają  bezpieczeństwo  pacjenta  przy  zachowaniu  stałego  poziomu  wody.  Produkt  mikrobiologicznie
czysty.  Dodatkowo  posiadająca:  -  zintegrowany  ,  nierozłączalny  dren  o  długości  90  cm  zaopatrzony  w
nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. Otwór wejścia 22 mm M ( zewnętrzna średnica), otwór wyjścia 22
mm M  ( zewnętrza średnica) 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 5: 
Czy zamawiający w pakiecie nr 12 w pozycji 1 dopuści siatkę polipropylen monofilamentowy o grubości  0,05
mm, rozmiar porów 1x1,25 mm,  , rozmiar 6x11cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , opis zgodnie z SIWZ . 

Pytanie 6: 

Czy zamawiający w pakiecie  nr  12 w pozycji  1  dopuści  siatkę polipropylen monofilamentowy o grubości
0,05mm, rozmiar porów 1x1,25mm,  , rozmiar 7,5x15cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , opis zgodnie z SIWZ . 

Pytanie 7:  Czy zamawiający w pakiecie nr 12 w pozycji 2 dopuści siatkę polipropylen monofilamentowy o
grubości  0,05mm, rozmiar porów 1x1,25mm, rozmiar 15x15.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , opis zgodnie z SIWZ . 

Pytanie 8: 
Czy Zamawiający  w  pakiecie  59  wymaga  elektrody biernej  dwudzielnej,  jednorazowego  użytku  żelowej,
bezlateksowej, o wymiarach 18 x11 cm z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem, kompatybilnej
z urządzeniem Valleylab.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 9: 
Grup  57  Poz.  1  Zestaw  do  CPAP  Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  układu  oddechowego
neonatologicznego o średnicy wew. rur  wdechowej  i  wydechowej 10 mm z generatorem wyposażonym w
cztery dysze i mocowanym poprzez zaczep kołyskowy do czapeczki lub mocowania paskowego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.  

Pytanie 10: 
Grup 58  Poz.  1  Komora  nawilżacza   Czy Zamawiający dopuszcza  komorę  nawilżacza  z  automatyczną
regulacją poziomu wody i systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 



Pytanie 11: 
Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu 25 pozycja 1 Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednora-
zowego, alternatywnego , o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfika-
cji a mianowicie: system taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory za-
słonowe. System całkowicie  jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe  metodą 
„out-in”, składający się z: taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, 
zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą  beznapięciowe zało-
żenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.  oraz dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o 
ostrzach wyprofilowanych helikalnie  z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złącza-
mi taśmy. Igły nie połączone z taśmą. (Szczegółowy opis w załączniku nr 1 do zapytania)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12: 
dotyczy pakietu 25 pozycja 2 - Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego , alter-
natywnego , o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowi-
cie:

system  siatkowy  do  leczenia  zaburzeń  statyki  narządów  miednicy  typu  cystocele.  System  jednorazowy,
sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, składający się z:

a/ systemu siatkowego wykonanego z ultra cienkiej i ultra lekkiej siatki o grubości 0,3mm i gęstości 23,9g/m 2  z
polipropylenu monofilamentowego. Wymiary siatki 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów). Siatka
połączona  z czterema  taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1 cm szerokości każde, umieszczonych
w  osłonach  foliowych,  zakończonych  szybkozłączami  zapewniającymi  jednoznaczne  połączenie  z  igłami.
Każde  z  ramion  podtrzymujących  musi  posiadać  przeplecioną  wzdłuż  nić  zapewniającą  beznapięciową
implantację. Implant siatkowy j/w musi być umieszczony w sterylnym opakowaniu.

b/ 4 jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych helikalnie o atraumatycznym zakoń-
czeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem. Uchwyty igieł wykonane
z tworzywa, wyprofilowane, do pewnego uchwycenia w czasie wykonywania implantacji. (szczegółowy opis w
załączniku nr 2 do zapytania)

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ  pozostają  bez zmian.  

Pytanie 13: 
dotyczy pakietu 45  Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego , alternatywnego , 
o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

system  siatkowy  do  leczenia  zaburzeń  statyki  narządów  miednicy  typu  cystocele.  System  jednorazowy,
sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, składający się z:

a/ systemu siatkowego wykonanego z ultra cienkiej i ultra lekkiej siatki o grubości 0,3mm i gęstości 23,9g/m2  z
polipropylenu monofilamentowego. Wymiary siatki 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów). Siatka
połączona  z czterema  taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1 cm szerokości każde, umieszczonych
w  osłonach  foliowych,  zakończonych  szybkozłączami  zapewniającymi  jednoznaczne  połączenie  z  igłami.
Każde  z  ramion  podtrzymujących  musi  posiadać  przeplecioną  wzdłuż  nić  zapewniającą  beznapięciową
implantację. Implant siatkowy j/w musi być umieszczony w sterylnym opakowaniu.

b/ 4 jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych helikalnie o atraumatycznym zakoń-
czeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem. Uchwyty igieł wykonane
z tworzywa, wyprofilowane, do pewnego uchwycenia w czasie wykonywania implantacji. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  



Pytanie 14:
Pakiet 31 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonu o długości roboczej 550 mm, pozostałe 
parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 15:  
Pakiet 12, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek o grubości 0,48mm, wymiarach 
oczka 0,80 x 0,80mm i w rozmiarze 8x12cm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 16:  
Pakiet 12, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek o grubości 0,48mm, rozmiarach 
oczek 0,80 x 0,80mm i w rozmiarze 8x15cm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 17 :
Pakiet 12, poz.2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek o grubości 0,48mm, rozmiarach 
oczek 0,80 x 0,80mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 18
dot. zapisów § 3 ust. 3 projektu umowy: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższą
propozycją:

„Odbiorca  zastrzega  sobie  prawo  zamówienia  materiałów,  w  ilości  mniejszej  niż  określona  w  ust.  1  w
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, przy czym zmniejszenie to nie przekroczy 30% wartości
umowy brutto. ” 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 19: dot. zapisów § 3 ust. 4 projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższą propozycją:

„Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy wyrobów medycznych w ilości określonej w
ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wy-
robów medycznych ani też innych roszczeń z tego tytułu o ile zmniejszenie to nie przekroczy 30% warto-
ści umowy brutto.”
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 20: dot. zapisów § 4 ust. 5 projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o dodanie w treści zapisu informacji, że zmiana stawki podatku od towarów i
usług VAT następuje automatycznie z mocy prawa z dniem wejścia w życie właściwego aktu prawnego re-
gulującego zmianę stawki.
Odpowiedź:  tak.  Zamawiający  modyfikuje  zapisy  §  4  ust.  5  projektu  umowy  który  otrzymuje
następujące brzmienie:

„  (…)  5.  Odbiorca  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT,  
która  następuje automatycznie z mocy prawa z dniem wejścia w życie właściwego aktu prawnego regulu-
jącego zmianę stawki.. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału netto nie
ulega zmianie.” (...)



Pytanie 21: dot. zapisów § 6 ust. 2 projektu umowy:
Zwracam się o odstąpienie od wymogu „rozładowywania na półkę siłami dostawcy do magazynu”.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 22: dot. zapisów § 6 ust. 2 projektu umowy:
Zwracam się o wydłużenie możliwości dostaw do godziny 14-ej. Godzina dostawy wymagana przez Zamawia-
jącego jest, ze względów logistycznych, niemożliwa do realizacji przez Wykonawcę. Prosimy o dostosowanie
zapisu do możliwości dostawcy.
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 23: dot. zapisów § 8 ust. 4 projektu umowy:
Zwracam się o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie informacji, że w przypadku reklamacji jakościowych
(wady materiałów) Zamawiający odeśle do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy, reklamowany, wadliwy mate-
riał, natomiast termin 5 dni w takim przypadku, liczony będzie od momentu otrzymania reklamowanego, wa-
dliwego materiału.
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie  24:   Czy Zamawiający  dopuści  w  Pakiecie  nr  25,  poz.  nr  1:   120  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  średniej  1000  µm,
porowatość max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wykonane w technologii quadriaxial,
(geometria  romboidalna,  obecność  włókien  skośnych,  podwójna  nić  wzmacniająca),  wytrzymałość  na
rozciąganie 68-70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 25: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 25 poz. nr 2: 50 szt. siatek do leczenia zaburzeń
statyki  dna  miednicy  mniejszej:  siatki  jednorodne,  niewchłanialne,  o  anatomicznym  kształcie,  trapezy  z
czterema  ramionami,  pokrytymi  plastikową osłonką,  monofilament,  polipropylen,  grubość  siatki  0,33  mm,
gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu
8 cm (odległość między ramionami),  wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność
włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 26: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 45, poz. nr 1: 100 szt. siatek do leczenia zaburzeń
statyki dna miednicy mniejszej- plastyka przednia,  jednorodnych, niewchłanialnych o anatomicznym kształcie,
trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33
mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość im-
plantu 8 cm (odległość między ramionami),  wykonane w technologii  quadriaxial  (geometria romboidalna,
obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, brzegi
zakończone pętelkami? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 45, poz. nr 1: 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali
chirurgicznej, do implantacji w/w siatek?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 22, poz. 1: Siatkę chirurgiczną, polipropylenową, mono-
filamentową, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,40 mm, porowatość 1800-2270 µm, gramatura 
48,8 g/m², bez kolorowego znacznika w rozmiarze 8 x 15 cm
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 29: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 22, poz. 2: Siatkę kompozytową, miękką, niewchła-
nialną, 2-warstwową, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita. Z jednej strony wykonaną z mikropo-
rowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, 
porowatość średnia 830 µm, porowatość max 1230 µm, gramatura średnia 108 g/m2,bez warstwy hydrożelowej 
ulegającej resorbcji ,  bez kieszonki i stelaża, w rozmiarze: 20x25 cm?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  



Pytanie 30: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 22, poz. 3: Siatkę kompozytową, miękką, niewchłanialną,
2-warstwową, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego
politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowa-
tość średnia 830 µm, porowatość max 1230 µm, gramatura średnia 108 g/m2,bez warstwy hydrożelu, w rozmia-
rze: 25x35 cm?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 31: Pakiet 25. Dostawa siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej.
Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonaną z polipro-
pylenu monofilamentowego, cięta laserowo, o atraumatycznych brzegach, grubość taśmy 0,34 mm (± 0,05
mm), zagęszczenie oczek 55-60%, gramatura 45 g/m² (± 5%), dł. 45 cm (± 5%), szer. 1,1 cm (± 1,0 mm) ?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 32: Pakiet 25,  Czy Zamawiający dopuści siatkę (system – implant) do leczenia zaburzeń statyki dna
miednicy mniejszej,  wykonaną  z  polipropylenu  monofilamentowego,  implant  o  anatomicznym kształcie  z
sześcioma ramionami, ramiona w plastikowej osłonce; wysokość: 8 cm ((± 0,5 cm); szerokość: 4 cm i 6 cm
(dolna podstawa); grubość 0,34 mm (± 0,05 mm); zagęszczenie oczek 55-60%; gramatura 45 g/m² (± 5%) ?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2013,  poz.  907  z  późn.  zm.)  Dyrektor  Szpitala  zmienia  treść  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia, modyfikując: 

a)  pkt. XI. 1 SIWZ: Termin składania ofert  - w  dniu 15.06.2015 r. godz. 10.00, 

oraz 

b) pkt. XII. Termin otwarcia ofert -w  dniu 15.06.2015 r. godz. 10.30 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 

Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania,  którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się
wiążąca.


