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Nasz znak: ZP.271-  54 .4/16             Kraków, dnia 19.02.2016 r. 

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

Dostawę sprzętu  jednorazowego użytku (ZP 4/16)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2  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.

Pytanie 1- 
        Grupa 1 poz. 1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli wykonanej z 

włókniny o gramaturze 35g/m2?  Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy 
SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2- 
Grupa 2 poz. 6-7.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla niemowląt

bez wycięcia na kikut pępowinowy?  Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy
SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3- 
Dot. umowy:

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 4- 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej
(lub  podobnej)  treści:  „Postanowienia  ust.  1  nie  dotyczą  również  podwyższenia  cen
jednostkowych netto w przypadku przekraczającej  3% zmiany średniego kursu NBP walut
EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma
miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia
zmiany cen w aneksie do umowy”? 

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

Pytanie 5- 
Grupa 1 poz. 1

Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  koszuli  dla  pacjenta  z  włókniny  SMS  o  gramaturze

33g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 6- 
Grupa 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu chłonnego o chłonności min. 810 ml.

Odpowiedź:  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych parametrów
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Pytanie 7- Grupa 3 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu chłonnego o chłonności min. 540 ml.

Odpowiedź:  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów

Pytanie 8-  Pakiet 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul dla pacjenta z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 ?
Odpowiedź:  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 9- Grupa 1 
Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze zielonym? Pozostałe wymagania zgodne z siwz.

Odpowiedź:  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów

Pytanie 10- Grupa 1
Czy Zamawiający dopuści koszule z 3-warstwowej włókniny typu sms? Pozostałe wymagania zgodne z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów

Pytanie 11- Grupa 2 - 
Czy Zamawiający wyodrębni z powyższej części pieluchomajtki dla dorosłych (L.p. 1-3) tworząc dla powyższego asortymentu
oddzielny pakiet zamówienia? Pozwoli to na przedstawienie Państwu oferty korzystniejszej cenowo. Dodatkowo przedstawione
przez Zamawiającego wymiary pieluchomajtek dla noworodków, w tym przede wszystkim „do 2 kg” i „5-9 kg” są produkowane
przez konkretnego producenta, tak więc złożenie oferty na ww. produkty jest niemożliwe lub wiąże się z zakupem produktu u
producenta (konkurenta) i sprzedaży Państwu, tym samym oferta taka nie będzie konkurencyjna.
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12-  Grupa 2, L.p. 1-3 – 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych pakowane po 20 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, 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.


