
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.271-173 .8/16             Kraków, dnia 27.06.2016 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 7 - Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 7 dopuści zaoferowanie igieł o długości
ostrza 4 mm i 6 mm o następujących parametrach: długość narzędzia 230 mm, osłona igły 2,4 mm, 
średnica 0,6 mm (23G), pozostałe parametry igieł zgodne z opisem.

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

Pytanie 2- Pakiet 7 - Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 7 dopuści zaoferowanie ustnika z 
otworem o wymiarach 25 mm x 20 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

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

Pytanie 3- Pakiet 41 - Poz.  1– Czy można zaoferować serwetę z otworem o średnicy 6cm? 
Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 4- Pakiet 41 - Poz.  3 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarach 150
x 190 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.?

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

Pytanie 5- Pakiet 41 - Poz.  8 – Czy można zaoferować taśmy w rozmiarze 9x50cm?Pozostałe 
parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 6- Pakiet 41 - Poz.  10 – Czy można zaoferować osłonę na przewody w rozmiarach 
15x250cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 7- Pakiet 41 - Poz.  11 – Czy można zaoferować serwetę z otworem o średnicy 8cm?
Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

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

Pytanie 8- Pakiet 41 - Poz.  12 – Czy można zaoferować osłony w rozmiarach 80x145cm? 
Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.
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Pytanie 9- Pakiet 41 - Poz.  13 – Czy można zaoferować uchwyt typu rzep w rozmiarze 2,5x25cm? Pozostałe parametry zgodne 
z wymogami s.i.w.z.

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

Pytanie nr 10 Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 1 jałowej osłony na aparaturę 76 cm x 76 cm z gumką, wykonany z
mocnej i przeźroczystej folii PE. Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 11 Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 2 sterylnej, jednorazowej osłony na przewody o wymiarach 15 cm 
(+/- 1 cm( na 244 cm (+/- 1 cm), zaopatrzonej w tekturę ułatwiającą zakładanie. Osłona składana teleskopowo, końcówka 
perforowana oraz zaopatrzona w nierozmakające taśmy mocujące. Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 12 Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1,2

Prosimy  Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na uzyskanie 
konkurencyjnej oferty cenowej.

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

Pytanie nr 13 Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowej z igłą 0,45 x 13 mm. Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na 
uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 14 Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 5, 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników typu Foley silikonowanych sterylizowanych EO. Dopuszczenie takiego 
produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

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

Pytanie nr 15 Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników typu Nelaton o długości 400 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 16 Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową 500 ml z dokładnością 1-50 
ml, pojemnik wyposażony w czytelnie oznakowany kranik spustowy pozwalający na ewakuowanie moczu za pomocą jednej ręki,
jednocześnie z 3 komór, dwa filtry hydrofobowe w pojemniku , zastawka antyrefluksowa w pojemniku i w worku, wymienny
 worek o pojemności 2 l z kranikiem spustowym, mocowany do komory za pomocą wygodnego złącza, worek z etykietą danych 
pacjenta.; długość drenu   170 cm, dren wychodzi z pojemnika pod kątem 45 stopni, w drenie bezigłowy port do pobierania 
próbek moczu; pojemnik  posiadający cztery możliwości podwieszania z czego jedno mocowanie musi być zintegrowane z 
komorą ,sterylny. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 17 Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 30, 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Teimann o długości 400 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.



Pytanie nr 18 Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 3, 8, 25, 27

Prosimy  Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na uzyskanie 
konkurencyjnej oferty cenowej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, 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 21.07.2016 r. godz. 10.00, oraz pkt. XII. Termin otwarcia ofert - w  dniu
21.07.2016 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 Kierownik Zamawiającego

Dr med Zbigniew J. Król


