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Nasz znak : DOP – ZP 5/ 245 /08                                           Kraków, dnia 6 maja 2008 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku” (ZP 6/08).

Na podstawie z art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień 
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655)  Dyrekcja  Szpitala 
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Publicznego   Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w 
Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego  Publicznego   Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66, 
odpowiada na zapytania  złożone   w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego 
prowadzonym w trybie  przetargu  nieograniczonego na  „Dostawę materiałów medycznych 
jednorazowego użytku” (ZP 6/08).

1. Dotyczy SIWZ   – w rozdziale VII pkt. 3 Zamawiający pisze: ,, w zakresie grupy 1 
poz.  19,  20  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  biokompatybilność  na 
podstawie badań laboratoryjnych lub klinicznych”. Czy nie nastąpiła omyłka ? 
Grupa I posiada 15 pozycji.
Odpowiedź: Nastąpiła pomyłka pisarska: winno być: 

W zakresie grupy 1 poz. 1-15:
1. Dokumenty  potwierdzające  biokomplatybilność   na  podstawie  badań 

laboratoryjnych lub klinicznych.
2. Dotyczy SIWZ   – w rozdziale VII pkt. 3 Zamawiający pisze: ,, w zakresie grupy 2 

poz.  1,  2  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  biokompatybilność  na 
podstawie badań laboratoryjnych lub klinicznych”. Czy nie nastąpiła omyłka ? 
Prosimy o  wyjaśnienie  czego  kompatybilności  w  zakresie  tych  dwóch  pozycji 
dokumenty te mają się tyczyć ?
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  dołączenia  dokumentów  potwierdzających 
biokompatybilność   na  podstawie  badań  laboratoryjnych  lub  klinicznych  celem 
wykluczenia wyrobów złej jakości.

3. Pakiet nr 10 poz. 8-9 prosimy o podanie rozmiarów cewników do karmienia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga roz. 6-8 . 

4. pakiet  nr  14  poz.  13  czy  zamawiający  ma na  myśli  przewód pojedynczy  czy 
podwójny?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przewód pojedynczy oraz podwójny.
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5. Pakiet 19 -pozycja 8-9 prosimy o podanie długości ramion. 
Odpowiedź: długość ramion 10-12 cm.

6. Pakiet  19  -pozycja  13  prosimy  o  sprecyzowanie  jakiej  sondy  moczodowej 
Zamawiający oczekuje, czy ma to być sonda moczowodowa typu nelaton, oliwka , 
couvelairc, pojedynczy pigtail X-ray czy też podwójny pigtail?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sondy bezdowodowej typu oliwka 

7. Pakiet  36 -pozycja  2  czy  zamawiający  ma na myśli  rurkę teracheostomijną z 
ruchomym szyldem 
Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ.

8. Pakiet 36 -pozycja 7-9 czy zamawiający dopuści filtry mikrobiologicznie czyste? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza filtry sterylne – zgodnie z zapisami SIWZ.

9. Pakiet nr 6 poz. 3-5 – Czy Zamawiający ma na myśli pod pojęciem ,,zestaw” ma 
na myśli maskę Venturiego ?
Odpowiedź: Zamawiający   pod pojęciem ,,zestaw” ma na myśli maskę Venturiego

10. Pakiet nr 6 - Poz. 21 – Prosimy o podanie długości i rozmiaru przewodu.
Odpowiedź: CH 20-22

11. Pakiet nr 19  Poz. 3-4 - Prosimy o podanie rozmiaru.
Odpowiedź: długość 210 cm  CH  24

12. Pakiet nr 19  Poz. 5,12 – Wnosimy o odstąpienie od wymogu docinanego konektora i 
dopuszczenie standardowej metody.
Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ

13. Pakiet nr 19  Poz. 6 – Prosimy o podanie rozmiaru,
Odpowiedź: długość 210 cm CH 20

14. Pakiet nr 19  Poz.  7 – Prosimy o szerszy opis pozycji.  Opis nie pasuje ani do 
zestawów  do  drenażu  ani  do  zestawów  do  pola  operacyjnego.  Prosimy  o 
wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli.
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli zestaw do drenażu pasywnego.

15. Dotyczy pakietu nr 3 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 5 do 
osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający wydziela do odrębnego pakietu poz. 5 i tworzy nowy pakiet 
5A. 
Ustala się wadium dla grupy 3 – 2.200,00 zł, i dla grupy 3A – 200,00 zł.

16. Dotyczy pakietu nr 3 - Czy w poz. 5 zamawiający dopuści do przetargu regulator 
pozwalający  na  zmianę  nastaw  w  zakresie  do  350  ml/godz.  Wyposażony  w 
standardową komorę kroplową i przedłużacz zakończony łącznikiem luer-lock z 
obrotowym kołnierzem do łatwiejszego i bezpieczniejszego podłączania pacjenta?
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Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza  regulator  pozwalający  na  zmianę  nastaw  w 
zakresie 350 ml/godz. 
Wyposażony w standardową komorę kroplową i  przedłużacz zakończony łącznikiem 
luer-lock z obrotowym kołnierzem do łatwiejszego i bezpieczniejszego podłączania  
pacjenta.

17. Dotyczy pakietu nr 8 -czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1,2 i 4 
igieł PP z prowadnicami o podanych średnicach oraz długości 90 mm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza   zaoferowanie  w  poz.  1,  2  i  4  igieł  PP  z 
prowadnicami o podanych średnicach oraz długości 90 mm.

18. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  w  poz.  3  igły  PP  z  prowadnicą  o 
podanej średnicy i długości 115 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w poz. 3 igły PP z prowadnicą o 
podanej średnicy i długości 115 mm

19. Czy zamawiający zgadza się na wydzielenie poz. 6, 7 i 12 do oddzielnego pakietu 
co umożliwi złożenie na pozostałe pozycje konkurencyjnej cenowo i jakościowo 
oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wydziela z grupy 8 poz. 6, 7, 12 tworząc nową grupę 8A 
stanowiącą załącznik do niniejszego pisma. 
Ustala się wadium dla grupy 8 – 1.100,00 zł, i dla grupy 8A – 900,00 zł.

20. Czy zamawiający zgadza się na zaoferowanie w poz. 8 zestawu do cewnikowania 
żył  centralnych  metodą  Seldingera  7F/2,34  mm o  długości  cewnika  20  cm  z 
prowadnicą 0,89 mm/60 cm wyposażonego m.in. w niezintegrowany łącznik Y z 
uszczelnionym ramieniem bocznym, koreczki z portami samo uszczelniającymi 
się i strzykawkę 5 ml.?
Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza  zaoferowanie  w  poz.  8  zestawu  do 
cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 7F/2,34 mm o długości cewnika 20 
cm z prowadnicą 0,89 mm/60 cm wyposażonego m.in. w niezintegrowany łącznik Y z 
uszczelnionym ramieniem bocznym, koreczki z portami samo uszczelniającymi się i 
strzykawkę 5 ml.

21. Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w poz. 9 zestawu do cewnikowania 
żył  centralnych  metoda  Seldingera  4F/1,35  mm o  długości  cewnika  12  cm  z 
prowadnicą  0,46  mm/49  cm  wyposażonego  m.in.  w  koreczki  z  portami  samo 
uszczelniającymi się i strzykawkę 5 ml?
Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza  zaoferowanie   w  poz.  9  zestawu  do 
cewnikowania żył centralnych metoda Seldingera 4F/1,35 mm o długości cewnika 12 
cm z prowadnicą 0,46 mm/49 cm wyposażonego m.in. w koreczki z portami samo 
uszczelniającymi się i strzykawkę 5 ml.
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22. Dotyczy pakietu nr 15 - czy Zamawiający zgadza się na wydzielenie poz. 3, 4 i 6 i 
utworzenie z nich oddzielnego pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z grupy 15 poz. 3, 4, 6 tworząc nową grupę 15 A 
stanowiącą załącznik do niniejszego pisma. 
Ustala się wadium dla grupy 15 – 300,00 zł, i dla grupy 15A – 700,00 zł.

23. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 6 trzykomorowego zestawu do 
drenażu klatki piersiowej ze zintegrowaną / nie wymienną komorą korekcyjną o 
poj.  2200 ml bez  korka z  możliwością  wyciszenia  oraz  portem do pobierania 
próbek  umieszczonym  tuż  przy  drenie  łączącym,  strzykawką  do  wypełnienia 
stabilnego bez konieczności rozkładnia dodatkowych elementów?
Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza  zaoferowanie   w  poz.  6  trzykomorowego 
zestawu  do  drenażu  klatki  piersiowej  ze  zintegrowaną  /  nie  wymienną  komorą 
korekcyjną  o  poj.  2200  ml  bez  korka  z  możliwością  wyciszenia  oraz  portem  do 
pobierania  próbek  umieszczonym  tuż  przy  drenie  łączącym,  strzykawką  do 
wypełnienia stabilnego bez konieczności rozkładnia dodatkowych elementów.

24. Dotyczy pakietu nr 19 - czy zamawiający zgadza się na wydzielenie poz. 19, 20 do 
oddzielnego pakietu 
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody   na  wydzielenie  poz.  19,  20  do 
oddzielnego pakietu

25. Dotyczy  pakietu  nr  19-  Czy  zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  w  poz.  19 
zamiast drenów o średnicy 24, 26,28 F powszechnie używane dreny o średnicy 24 
i 28 F?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

26. Dotyczy  pakietu  nr  19-  Czy  zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  w  poz.  20 
zamiast drenów o średnicy 30-34 F powszechnie używane dreny o średnicy 28 i 32 
F?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

27. Dotyczy pakietu nr 20 czy zamawiający zgadza się na wydzielenie poz. 5 i 6 do 
oddzielnego  pakietu  co  pozwoli  zaoferować  na  nią  konkurencyjną  cenowo  i 
jakościowo ofertę?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Dotyczy pakietu nr 20-  Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 5 i 6 
zamkniętego systemu do drenażu ran,  pakowanego pojedynczo w opakowanie 
typu folia paier, sterylnego, złożonego z mieszka ze sprężyną o pojemności 500 ml 
wytwarzającego zmienne podciśnienie od poziomu 100 mm Hg, wyposażonego w 
zastawki  antyrefluksyjne  na  wejściu  i  wyjściu  z  dokładną  skalą  pomiaru 
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wielkości drenażu co 50 ml oraz worka o pojemności 600 ml bez filtra z drenem o 
długości  ok  100  cm  z  uniwersalnym  elastycznym  łącznikiem  umożliwiającym 
podłączenie drenów 6 – 18 Ch. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

29. Dotyczy pakietu nr 30  czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz.  1 i 2 
zestawów do hemodializy o wymaganych rozmiarach z cewnikiem wykonanym z 
poliuretanu  bez  powłoki  antybakteryjnej,  zawierających  w  zestawie  m.in. 
niezintegrowany  łącznik  Y  umożliwiający  wprowadzenie  prowadnicy  bez 
odłączania strzykawki, koreczki z portami iniekcyjnymi i strzykawkę 5 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody- zgodnie z opisem SIWZ.

30. dotyczy  grupy  3  poz.  4  .  Zwracamy  się  do  zamawiającego  o  dopuszczenie 
zaoferowania  przyrządów  do  przetaczania  płynów  infuzyjnych  i  preparatów 
krwiozastępczych bez skrzydełek zewnętrznych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. dotyczy grupy 5 poz. 16 Zwracamy się do zamawiającego o wyłączenie powyższej 
pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Proszę  o  wyjaśnienie  czy  w  ofercie  przetargowej  zostanie  przez  Państwa 
dopuszczona jednorazowa maszynka medyczna Wilkinson Sword. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

33. Dotyczy grupy nr 23 poz. 14 zamawiający ilości próbne (rozdz. XV tabela -wykaz 
partii  próbnej)  wymaganej  partii  wyrobów  dla  poz.  11-14  podał  50  szt.  W 
przedmiocie  opisu  zamówienia  w  poz.  14  znajduje  się  „koszula  fartuch 
higieniczny”  czy  rzeczywiście  należy  dostarczy  aż  50  szt  tego  wyrobu  do 
przetestowania?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia 10 szt. tego wyrobu.

34. Dotyczy grupy nr 29 - czy zamawiający dopuści zaoferowanie uniwersalnego poz. 
1 sterylnego zestawu uniwersalnego w składzie:
a)serweta ekran anestezjologiczny o wymiarze  150 cm X 240 cm wykończona 
taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1 szt. 
b)  serwety boczne o wymiarze 75 cm x 100 cm wykończone taśmą lepną na całej 
długości dłuższego boku – 2 szt.
c) serweta dolna o wymiarze 180 cm z 175 cm wykończona taśmą 1 szt
d) pokrowiec na stolik MAYO w wymiarach 80 cm x 140 cm – 1 szt
e) ściereczki wysokochłonne o wymiarze 40 x 42 cm – 2 szt
f) taśma przylepna włóknikowa o wymiarze 10 cm x 50 cm – 1 szt.
g) dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulacje o wymiarze 2 x15 cm x 
40 cm- 1 szt. 
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i)  całość  owinięta  jest  w  serwetę  o  wymiarze  150  x  200  cm która  służy  jako 
przykrycie stolika instrumentariuszki wykonana z 2 – warstwowego laminatu o 
gramaturze min 60 g/m2 którego nieprzemakalność od strony włókien wynosi 
min. 100 cm H2o od strony filmu PE min 200 cm H2O?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.

35. Dotyczy grupy nr 29 - czy zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 2 zestawu 
do  artroskopii  kolana  wykonanego  z  paroprzepuszczalnego  3  warstwowego 
laminatu w składzie:
a) sterylna serweta o wymiarach 220 x 320 cm wykonana z nieprzemakalnego 
laminatu,  wyposażona  w  warstwę  chłonną  i  samouszczelniający  się  płat  z 
neoprenu z otworem7 cm, który szczelnie przylega powyżej kolana i wyposażona 
w torbę do przechwytywania płynów – 1 szt.
b)  osłona  na  kończynę  o  wym.  37  x  75  cm  wykonana  z  nieprzemakalnego 
laminatu – 1 szt.
c) taśmy lepne 10x 50 cm do mocowania osłony kończyny – 2 szt
d) przewód drenażowy fi 7 mm/100 cm- 1 szt
e)ręczniki chłonne – 2 szt
f) osłona na stolik mayo w rozmiarze 80x140 cm – 1 szt
g)  całość owinięta w serwetę o wymiarze 150 x 180 cm służy jako przykrycie 
stolika  wykonaną  z  laminatu  dwuwarstwowego  o  gramaturze  min.  60  g/m2 
którego  nieprzemakalność  od  strony  włókiem  wynosi  min.  100  cm  H2O,  od 
strony filmu PE min 200 cm H2O?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.

36. Dotyczy grupy nr 29 - czy zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 zestawu 
do  zabiegów  w  chirurgii  biodra  wykonanego  z  paroprzepuszcalnego  3 
warstwowego laminatu w składzie:
a) serweta o wymiarach 200 x 290 cm z wyciecem w kształcie litery U (9x100 cm) 
otoczonym taśmą samoprzylepną – 1 szt.
b) serweta o wymiarach 150 x 240 służącą jako ekran anestezjologiczny – 1 szt.
c) serweta na stolik Mayo 80 x 140 – 1 szt.
d ) ściereczki celulozowe 2 szt.
e) kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 2 x 15 x 40 – 1 szt.
f) pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wym. 37 x 
150 cm- 1 szt
g) taśmy samoprzylepne 10x 50 cm – 3 szt.h) całość owinięta w serwetę 150 x 200 
cm  służy  jako  pokrycie  stolika  wykonana  z  laminatu  dwuwarstwowego  o 
gramaturze min 60 g/m2, którego nieprzemakalność od strony włókien wynosi 
nim 100 cm H2O od strony filmu PR min 200 H2O – 1 szt?
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37. Dotyczy grupy nr 29 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 4 
sterylnej serwety do zabiegu cystoskopii wykonanej o wym 75 x 175 cm 
posiadającej  w  części  środkowej  otwórna  prącie  5x7  jak  tez  osłonę  o 
średnicy 3,5 na palec do badania per rectum dookoła otworów z warstwą 
chłonną 35 x 45 cm wyposażonej w dwie osłony na kończyny, dodatkowo 
całość owiniętą w serwetę 100 x 150 cm która może służyć jako przykrycie 
stolika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.
38.  Dotyczy  grupy  29  -  czy  zamawiający  wyrazi  zgodę  aby  zestawy  serwet 

operacyjnych  poz  1,  2,  3,  4,  wykonane  były  z  paroprzepuszczalnego  3 
warstwowego  laminatu  nieprzemakalnego  o  gramaturze  min.  75g/m2 
nieprzemakalności min. 200 cm H2O i  wytrzymałości na rozerwanie min. 200 
Kpa  w  skład  którego  wchodzi  włóknina  polipropylenowa  i  polietylenowa 
posiadająca równie dobre parametry absorpcyjne co włóknina wiskozowa?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry. 

39. dotyczy  grupy  34  -  W opisie  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  zamieścił 
bardzo szczegółowe wymogi dotyczące wymiarów i parametrów technicznych  nie 
żądając  przy  tym  dołączenia  do  oferty  ani  dokumentów  ani  wzorów 
umożliwiających stwierdzenie  zgodności  oferowanych wyrobów z załącznikiem 
nr 4 do SIWZ. Czy na potwierdzenie tak szczegółowo sprecyzowanych wymogów 
Zamawiający  wymaga  dołączenia  do  oferty  dokumentów  technicznych 
wystawionych przez  producenta materiałów,  z  jakich  wykonane są  oferowane 
wyroby oraz próbek do ich przetestowania? Jeżeli  zamawiający wyraża zgodę 
prosimy o doprecyzowanie ilości partii próbnej dla poszczególnych pozycji.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia  do oferty dokumentów technicznych 
wystawionych przez producenta materiałów, z jakich wykonane są oferowane wyroby 
oraz próbek do ich przetestowania.  ilość partii próbnej dla poszczególnych pozycji 
wynosi: od poz. 18-22 po 2 szt. 

40. dotyczy projektu umowy: czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w Projekcie 
Umowy w § 9 pkt 2 który brzmi:

 „dostawca zapłaci Odbiorcy kary w wysokości 0,5 % wartości zamawianej 
partii materiałów (bez uwzględnienia podatku Vat) za każdy dzień zwłoki w 
jej dostarczeniu”
na

„dostawca zapłaci Odbiorcy kary w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej partii 
materiałów  (bez  uwzględnienia  podatku  Vat)  za  każdy  dzień  zwłoki  w  jej 
dostarczeniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .
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41. Czy  zamawiający  dopuści  w  grupie  22  poz.  1  elektrodę  o  średnicy  okrągłej 
42mm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w grupie 22 poz. 1 elektrodę o średnicy okrągłej 
42mm?  

42. Czy zamawiający dopuści w grupie 22 poz. 2 elektrodę o rozmiarze 4,0 x 3,2 cm 
hydrożelem i podłożem new comfort? 
Odpowiedź: tak  zamawiający dopuszcza w grupie  22 poz. 2 elektrodę o rozmiarze 
4,0 x 3,2 cm hydrożelem i podłożem new comfort.

43. Grupa 23 -  czy  zamawiający dopuszcza  w pozycji  nr  2  serwetę o wymiarach 
spełniających wymogi SIWZ z otworem 6x8 cm?
Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ

44. Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 6 serwetę z taśmą lepną?
Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ

45. Czy zamawiający dopuści w pozycji  nr 7 serwetę z taśmą lepną o wymiarach 
100x75 cm? 
Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ

46. Jakiego materiału dla serwet w grupie 23 wymaga zamawiający?
Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ

47. Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z grupy 23 poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 12, 13, i 16? 
Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ

48. grupa 28 - czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy 28 poz. nr 3 
Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ

49. grupa 29- jakiego materiału dla obłożeń w grupie 29 wymaga Zamawiający
Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ pkt VII.3.

50. grupa 29 - czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 1 z grupy 29?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody  na wydzielenie pozycji 1 z grupy 29.

51. grupa 29 -  czy  zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie  w pozycji  nr 1 w 
zestawie  uniwersalnym  serwety  o  rozmiarach  150x250  (zamiast  150  x  240)  , 
serwety 183 x 183 (zamiast 170 x 175) oraz serwety na stolik instrumentariuszki 
200x150 (zamiast 140x 190) .
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

52. grupa  nr  5  pojemniki,  miski,  baseny  poz.  1  czy  zamawiający  dopuści  słój 
plastikowy o pojemności 2 litrów?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza słój plastikowy  o pojemności 2 litrów.
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53. Grupa  5  pojemniki,  miski  baseny  poz.  6,7  czy  zamawiający  dopuści  również 
pojemniki  na  mocz  do  badań  o  pojemności  wyskalowanej  do  100  ml  z 
możliwością napełnienia do 120 ml. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  pojemniki na mocz do badań o pojemności  
wyskalowanej do 100 ml z możliwością napełnienia do 120 ml

54. Dotyczy zapisu zamieszczonego w SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia pkt 4 
oraz VII pkt 2. Proszę zamawiającego o odpowiedź jakie zajmie stanowisko w 
sytuacji  w  której  katalogi  danego  wyrobu  nie  będą  zawierały  numeru 
katalogowego ze względu na to iż producent nie stosuje takich numerów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenie że katalogi danego wyrobu 
nie zawierają numeru katalogowego.

55. zadanie nr 1 poz. 5  - czy zamawiający dopuści strzykawki 2 ml ze skalą do 2,5 ml 
oraz niebieskim tłokiem? pozostałe parametry be zmian?
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza   strzykawki  2  ml  ze  skalą  do  2,5  ml  oraz  
niebieskim tłokiem, pozostałe parametry be zmian.

56. zadanie 1 poz. 6 - czy zamawiający dopuści strzykawki 5 ml ze skalą do 5,6 ml 
oraz niebieskim tłokiem? pozostałe parametry bez zmian .
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza    strzykawki  5  ml  ze  skalą  do 5,6 ml  oraz  
niebieskim tłokiem, pozostałe parametry bez zmian.

57. Zadanie  1  poz.  7  -  czy  zamawiający  dopuści  strzykawki  10  ml  z  niebieskim 
tłokiem ? pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  strzykawki  10  ml  z  niebieskim  tłokiem,  
pozostałe parametry bez zmian.

58. Zadanie 1 poz. 8 -czy zamawiający dopuści strzykawki 20 ml ze skalą do 23 ml 
oraz niebieskim tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  strzykawki  20  ml  ze  skalą  do  23  ml  oraz  
niebieskim tłokiem, pozostałe parametry bez zmian

59. Zadanie 1 poz. 13 - czy zamawiający dopuści kaniule dożylne 
            - 22 G 0,9 x 25 mm przepływ 42 ml/min

- 20 G 1,1 x 32 mm przepływ 67 ml/min
- 18 G 1,3 x 45 mm przepływ 103 ml/min
- 17 G 1,5 x 45 mm przepływ 133 ml/min

            - 16 G 1,8 X 45 mm przepływ 235 ml/min? pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z zapisami SIWZ.

60. W związku z tym że nie posiadamy katalogów, kart katalogowych oferowanego 
asortymentu  ,  czy  zamawiający  zgodzi  się  na  nie  dołączanie  do  oferty  ww 
dokumentu w przypadku grupy 18?
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia, że katalogi 
danego wyrobu nie zawierają numeru katalogowego.

61. W związku z tym że termin ważności pasków Optium Xido wynosi 305 dni , czy 
zamawiający  wyrazi  zgodę  ,  aby  w  przypadku  grupy  18  minimalny  okres 
przydatności do użycia oferowanych materiałów wynosił 9 – miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku grupy 18 minimalny okres 
przydatności do użycia oferowanych materiałów wynosił 9 – miesięcy

62. Grupa  26  poz.  4  -Czy  Zamawiający  dopuści  pieluchomajtki  dla  dzieci  o 
przedziale wagowym 5-9 kg?
Odpowiedź  :  Zamawiający  dopuszcza   pieluchomajtki  dla  dzieci  o  przedziale  
wagowym 5-9 kg

63. Grupa  26  poz.  5  -  Czy  Zamawiający  dopuści  pieluchomajtek  dla  dzieci  o 
przedziale wagowym 8-18 kg?
Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza  pieluchomajtki  dla  dzieci  o  przedziale 
wagowym 8-18 kg   

64. Czy  Zamawiający  zmieni  wysokość  kar  umownych  poprzez  wprowadzenie 
następującego zapisu w § 9 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy?
2)  w  wysokości  0,1  %  wartości  zamówionej  partii  towaru  leków  (  bez 
nieuwzględnienia podatku Vat) za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 
wartości opóźnionej dostawy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.              

Powyższe odpowiedzi  zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania ,  którym 
przekazano SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążąca. 
Termin składania ofert – 14 maja 2008 r. do godz. 12.00 w  Kancelarii Szpitala  pok. nr 12.
Termin otwarcia ofert -   14 maja 2008 r. do godz. 12.30 w Świetlicy Szpitala.

Z poważaniem
załączniki:
1 x załącznik nr 4 do SIWZ grupa 5A
1 x załącznik nr 4 do SIWZ grupa 8A
1 x załącznik nr 4 do SIWZ grupa 15A

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl


