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Nasz znak: ZP.271- 116 .8/16             Kraków, dnia 24.05.2016 r. 

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

 Dostawę sterylnego sprzętu  jednorazowego użytku 

(ZP 8/16)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015,  poz.  2164)  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 i modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 1 -  Pakiet  1,  poz.  5  -  Czy Zamawiający wydzieli  pozycję z  pakietu?  Podział  pakietu
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie
wykonawców  a  Państwu  pozyskanie  rzeczywiście  korzystnych  ofert  jakościowych  i
cenowych.

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

Pytanie 2 -  Pakiet 9, poz. 1,2 -  Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie
wykonawców  a  Państwu  pozyskanie  rzeczywiście  korzystnych  ofert  jakościowych  i
cenowych.

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

Pytanie 3 -  Pakiet 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z zamontowaną
igłą 0,33 x 12 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 4 -  Pakiet 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z dołączoną igłą
0,33 x 13 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 5 -  Pakiet 9, poz. 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na cylindrze znajdował
się  typ  strzykawki.  Informacja  taka  widnieje  bowiem  na  opakowaniu  jednostkowym
strzykawki. 

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

Pytanie 6 -  Pakiet 9, poz. 10 -  Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie
wykonawców  a  Państwu  pozyskanie  rzeczywiście  korzystnych  ofert  jakościowych  i
cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian. 
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Pytanie 7 -  Pakiet  9,  poz.  23 -  Czy Zamawiający wydzieli  pozycję z  pakietu?  Podział  pakietu zwiększy konkurencyjność
postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie  wykonawców  a  Państwu  pozyskanie  rzeczywiście
korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

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

Pytanie 8 -  Pakiet 9, poz. 23 -  Czy Zamawiający dopuści  przedłużacz do pompy infuzyjnej, długość od 7 cm do 10 cm z
kranikiem trójdrożnym typu Luer Lock, z optycznym identyfikatorem pozycji. 

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

Pytanie 9 -  Pakiet  9,  poz.  24 -  Czy Zamawiający wydzieli  pozycję z  pakietu?  Podział  pakietu zwiększy konkurencyjność
postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie  wykonawców  a  Państwu  pozyskanie  rzeczywiście
korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

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

Pytanie 10 - Pakiet 9, poz. 24 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.uż. z igłą do tuberkuliny, igła 0,45 x 13.

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

Pytanie 11 - Pakiet 9, poz. 24 -Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.uż. z igłą do tuberkuliny, igła 0,33 x 12.

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

Pytanie 12 -  Pakiet 9,  poz. 27 -  Czy Zamawiający wydzieli  pozycję z pakietu? Podział  pakietu zwiększy konkurencyjność
postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie  wykonawców  a  Państwu  pozyskanie  rzeczywiście
korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

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

Pytanie  13 -  Pakiet  9,  poz.  27 -  Czy Zamawiający dopuści  kaniule  do wlewów dożylnych wykonaną z PUR, całkowicie
widoczna  w  USG,  z  4  paskami  radiocieniującymi,  bez  dodatkowego  portu  bocznego,  ze  zdejmowanym  uchwytem
ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, wyposażona w zastawkę antyzwrotną, elastyczne skrzydełka mocujące,
kaniula o przepływie 13 ml/min, sterylna. Pakowana w opakowanie papier klasy medycznej zabezpieczające przed utratą
jałowości, odporne na rozdarcie, wilgoć. Rozmiar 24G, 26G.

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

Pytanie 14 - Pakiet 9, poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z FEP, całkowicie widoczna
w USG,  z  3  paskami  radiocieniującymi,  bez  dodatkowego portu bocznego,  ze  zdejmowanym uchwytem ułatwiającym
wprowadzenie  kaniuli  do  naczynia,  wyposażona  w zastawkę  antyzwrotną,  elastyczne  skrzydełka  mocujące,  kaniula  o
przepływie 13 ml/min, sterylna. Pakowana w opakowanie papier klasy medycznej zabezpieczające przed utratą jałowości,
odporne na rozdarcie, wilgoć. Rozmiar 24G, 26G.

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

Pytanie 15 -  Pakiet 9, poz. 28-29 -Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność
postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie  wykonawców  a  Państwu  pozyskanie  rzeczywiście
korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

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

Pytanie 16 - Pakiet 9, poz. 28 -Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz hematologiczny dla dorosłych typu medlance rozmiar 1,5
mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.



Pytanie 17 - Pakiet 9, poz. 28 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz hematologiczny dla dorosłych typu medlance rozmiar 1,8
mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 18 -  Pakiet 9, poz. 28 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz hematologiczny dla dorosłych typu medlance rozmiar 2,4
mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 19 - Pakiet 9, poz. 28 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz hematologiczny dla dorosłych typu medlance rozmiar 2,0
mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 20 - Pakiet 9, poz. 29 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz hematologiczny dla dzieci typu medlance rozmiar 2,0 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga nakłuwacza o rozmiarze 1,8 mm zapisy pozostają bez
zmian. 

Pytanie 21 - Pakiet 9, poz. 29 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz hematologiczny dla dzieci typu medlance rozmiar 1,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga nakłuwacza o rozmiarze 1,8 mm zapisy 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
2015, poz. 2164) Dyrektor Szpitala zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, modyfikując  pkt. XI.  1
SIWZ:  Termin składania ofert  - w  dniu 16.06.2016 r. godz. 10.00, oraz pkt. XII. Termin otwarcia ofert - w  dniu
16.06.2016 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.

Zatwierdził 

Dyrektor Szpitala 

Dr med. Zbigniew J. Król


