
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

Nasz znak : DOP – ZP 6/     /08                                           Kraków, dnia 13 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  Samodzielnego  Publicznego   Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie, 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. czy  zamawiający  odstąpi  od  wymogu  dostarczenia  kart  katalogowych  do 
oferty  przetargowej  ale  w  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  wezwie 
oferenta do uzupełnienia  kart  katalogowych w ciągu 3 dni  roboczych pod 
rygorem odrzucenia oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu - zgodnie z SIWZ.

2. dotyczy  grupa  32  wnosimy  o  uchylenie  wymogu  aby  wkłady  workowe  o 
mniejszej  pojemności  były  kompatybilne  z  pojemnikami  o  większej 
pojemności poprzez dopuszczenie systemu wkładów workowych, w których 
wkłady o mniejszej pojemności nie muszą być kompatybilne z pojemnikami o 
większej pojemności.

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  aby  wkłady  workowe  o  mniejszej 
pojemności  były  kompatybilne  z  pojemnikami  o  większej  pojemności  poprzez 
dopuszczenie  systemu  wkładów  workowych,  w  których  wkłady  o  mniejszej 
pojemności nie muszą być kompatybilne z pojemnikami o większej pojemności.

3. grupa  32  wnosimy  o  dopuszczenie  możliwości  zaoferowania  wkładów 
workowych  z  naniesioną  datą  produkcji  na  każdym  wkładzie  workowym 
zamiast wymaganej daty ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wkładów workowych z 
naniesioną datą produkcji na każdym wkładzie workowym zamiast wymaganej daty 
ważności.
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4. Pakiet  15A,  pozycja  2  Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  dreny typu thorax 
posiadały długość min. 55cm, 6 otworów bocznych oraz oznaczenia głębokości 
co 2cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dreny typu  thorax posiadały długość min. 
55cm, 6 otworów bocznych oraz oznaczenia głębokości co 2cm.

5. dotyczy zadania nr 1 poz. 5 czy zamawiający dopuści strzykawki 2 ml ze skalą 
do 2,5 ml oraz niebieskim tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza   strzykawki  2  ml  ze  skalą  do  2,5  ml  oraz 
niebieskim tłokiem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

6. dotyczy zadania nr 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 zgodnie z SIWZ.

7. dotyczy  zadania  nr  1  poz.  7  czy  zamawiający  dopuści  strzykawki  10  ml 
niebieskim tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza   strzykawki  10  ml  z   niebieskim  tłokiem. 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

8. dotyczy zadania nr 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 zgodnie z SIWZ.

9. dotyczy zadania nr 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 67ml/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 236 ml/min Pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww kaniule.

10. zadanie  nr  1  czy  nie  zaszła  omyłka  pisarska  i  czy  nie  powinno  być 
„dokumenty  potwierdzające  biokompatybilność  na  podstawie  badań 
laboratoryjnych lub klinicznych dotyczące poz. 13 i 14”
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Odpowiedź:  zamawiający  wymaga   zakresie  grupy  1  poz.  1-15,  aby  dokumenty 
potwierdzały  biokomplatybilność   na  podstawie  badań  laboratoryjnych  lub 
klinicznych.

11. zadanie  nr 1 poz.  13 czy  nie  zaszła  pomyłka pisarska  i  w w/w pozycjach 
winno być 171000 szt. lub 1710 op.  po 100 szt.

Odpowiedź:  Zamawiający ma na myśli 171.000  sztuk.

12. zadanie  nr 1 poz.  14 czy  nie  zaszła  pomyłka pisarska  i  w w/w pozycjach 
winno być 3000 szt. lub 30 op.  po 100 szt.

Odpowiedź:  Zamawiający ma na myśli 3.000  sztuk.

13. czy  zamawiający  zgodzi  się  na  zaoferowanie  w  pakiecie  28  w  pozycji  3 
fartucha  wiązanego  z  tytułu  na  troki  i   zapinanego  przy  szyi  na  rzepy 
spełniającego wszystkie pozostałe wymogi? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy wiązane z tyłu na troki  i zapisany przy 
szyi na rzepy  spełniające wszystkie pozostałe wymogi.

14. zwracamy  się  z  prośbą  o  sprostowanie  ilości  wymaganej  próbnej  partii 
wyrobów (rozdz.  XV tabela-  wykaz partii  próbnej)  dla  grupy  nr  23  i  29. 
zamawiający  w  grupie  23  określił  ilości  dla  pozycji  1-34  podczas  gdy 
konfiguracja opisu przedmiotu zamówienia obejmuje pozycje 1-16. Natomiast 
w grupie nr 29 mowa jest dostarczeniu partii próbnej w postaci 2 zestawów i 
2  fartuchów  podczas  gdy  opis  przedmiotu  zamówienia  dotyczy  zestawów 
operacyjnych  i  nie  określenia  żadnych  wymogów  dla  wspomnianych 
fartuchów.

Zamawiający wykreśla z pkt XV. SIWZ z dnia 12.03.2008 r. tabela poz. 2 gr 
23 wykreśla się zapis: „Serwety operacyjne i artykuły higieniczne” wprowadza 
się nowy zapis:  „Serwety operacyjne” 
oraz wykreśla się zapis „poz. 1-10 – 2 szt, poz. 11-14 – 50 szt, poz. 17-32 – 1 szt,  
poz. 33-35 – 1 rolka, poz. 36-40 – 1 szt.” wprowadza się nowy zapis „poz. 1-10 – 
2 szt, poz. 11-14 – 10 szt” 
Zamawiający wykreśla z  pkt  XV.  SIWZ z dnia 12.03.2008 r.  tabela  gr 29 
obłożenia chirurgiczne blok  wykreśla się zapis:   „po 2 zestawy + 2 fartuchy.” 
wprowadza się nowy zapis „po 2 zestawy ” .
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15. Grupa nr 26 podkłady i pieluchomajtki: poz. 3 nr 3 czy zamawiający dopuści 
możliwości  zaoferowania  pieluchomajtek  dla  noworodków  spełniających 
wszystkie wymagania zamawiającego jednakże nie posiadających wycięcia na 
kikut pępowinowy? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  możliwości zaoferowania pieluchomajtek dla 
noworodków  spełniających  wszystkie  wymagania  zamawiającego  jednakże  nie 
posiadających wycięcia na kikut pępowinowy

16. GRUPA 29 – OBŁOŻENIA CHIRURGICZNE BLOK OPERACYJNY:  
Poz.  Nr  1  –  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  sterylnego 
zestawu uniwersalnego spełniającego wszystkie wymagania postawione przez 
Zamawiającego, jednakże posiadającego w swym składzie serwetę na stolik 
instrumentariuszki  i  serwetę na stolik Mayo wykonane z dwuwarstwowego 
laminatu (polietylen, wiskoza) o gramaturze minimum 57g/m2?
Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza  możliwość  zaoferowania  sterylnego 
zestawu  uniwersalnego  spełniającego  wszystkie  wymagania  postawione  przez 
Zamawiającego,  jednakże  posiadającego  w  swym  składzie  serwetę  na  stolik 
instrumentariuszki  i  serwetę  na  stolik  Mayo  wykonane  z  dwuwarstwowego 
laminatu (polietylen, wiskoza) o gramaturze minimum 57g/m2 

17. Poz. nr 2 i 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego 
zestawu  do  artroskopii  kolana  oraz  sterylnego  zestawu  do  zabiegów  w 
chirurgii  biodra  spełniających  wszystkie  wymagania  postawione  przez 
Zamawiającego, jednakże posiadających w swym składzie serwetę na stolik 
instrumentariuszki  i  serwetę na stolik Mayo wykonane z dwuwarstwowego 
laminatu (polietylen, wiskoza) o gramaturze minimum 57 g/m2 oraz rękaw na 
kończynę  wykonany  z  dwuwarstwowego  materiału  tj.  włóknina 
polipropylenowa powlekana filmem kopolimerowym?
Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza   możliwość  zaoferowania  sterylnego 
zestawu do artroskopii kolana oraz sterylnego zestawu do zabiegów w chirurgii 
biodra  spełniających  wszystkie  wymagania  postawione  przez  Zamawiającego, 
jednakże posiadających w swym składzie serwetę na stolik instrumentariuszki i 
serwetę  na  stolik  Mayo  wykonane  z  dwuwarstwowego  laminatu  (polietylen, 
wiskoza) o gramaturze minimum 57 g/m2 oraz rękaw na kończynę wykonany z 
dwuwarstwowego  materiału  tj.  włóknina  polipropylenowa  powlekana  filmem 
kopolimerowym.
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Powyższe odpowiedzi  zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania ,  którym 
przekazano SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążąca. 
Termin składania ofert – 20 maja 2008 r. do godz. 12.00 w  Kancelarii Szpitala  pok. nr 12.
Termin otwarcia ofert -   20 maja 2008 r. do godz. 12.30 w Świetlicy Szpitala.
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