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Nasz znak : DOP – ZP 19/08/           /08                                                        Kraków, dnia 25 lipca 2008 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę materiałów opatrunkowych”
(ZP 19/2008) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie 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 
przez uczestników postępowania.

I.  Pytanie dotyczy Grupy I
Poz. nr 22, 23, 224, 25, 26, 27 – kompresy jałowe – zwracamy się do Zamawiającego z  
prośbą  o  wyłączenie  ww.  produktów  z  Grupy  I  i  utworzenie  z  nich  odrębnej  części  
zamówienia. Takie rozwiązanie pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty w  
zakresie dostawy kompresów jałowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

II.  Pytanie dotyczy Grupy III
Poz. nr 1 – serweta 45 cmx 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, z nitką radiacyjną i tasiemką – czy  
Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  serwety,  posiadającej  zamiast  nitki  
radiacyjnej  taśmę radiacyjną o długości  ok.  10 cm wysycaną środkiem kontrastującym,  
wszytą w zawinięty brzeg serwety (tzw. chip radiacyjny)? Taki rodzaj i sposób umocowania  
elementu kontrastującego zapobiega rozdzielaniu go od gazy i zapewnia pełne użytkowania  
serwety.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

III.  Pytanie dotyczy Grupy III
Poz. nr 1 – serweta 45 cmx 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, z nitką radiacyjną i tasiemką – czy  
Zamawiający wymaga, aby zaoferowana serweta poddana była procesowi technologicznego 
prania  (płukania)  wstępnego?  Pragniemy  zwrócić  Państwa  uwagę  na  fakt,  że  proces  
technologicznego prania wstępnego zwiększa zdolności absorpcyjne gazy a ponadto, poza 
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zwiększeniem  miękkości  i  chłonności  serwety,  gwarantuje  większe  bezpieczeństwo  jej  
użytkowania (dodatkowe płukanie powoduje usunięcie  ewentualnych pozostałości  z  fazy  
neutralizacji procesu bielenia – środków pianotwórczych, redukujących lub innych, które  
pod  wpływem  czynników  sterylizacji  podlegają  procesom  chemicznym,  mogącym  mieć 
szkodliwy wpływ na organizm).
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.

VI.  Pytanie dotyczy Grupy III
Poz.  nr  1,  2,  3,  4,  5,  6  –  serweta  i  kompresy  niejałowe  –  czy  w  związku  z  opisem 
„przeznaczone  do  stosowania  dla  celów  inwazyjnych  na  Bloku  Operacyjnym,  należy  
zaoferować serwetę i kompresy sklasyfikowane w klasie II a zgodnie z regułą 7 klasyfikacji  
wyrobów medycznych?
Odpowiedź:
Tak.

V. Pytanie dotyczy Grupy III
Poz. nr 12 – opaska elastyczna tkana z zapinką 5 m x 15 cm, pakowana pojedynczo – czy  
Zamawiający oczekuje  zaoferowania opaski o stopniu elastyczności ok. 300 %, wykonanej 
z wysokoelastycznych przędz elastomerowych i poliamidowych oraz przędz bawełnianych, o 
gęstości tkania (gęstości wątku) 60 nitek na 1 metr?
Odpowiedź:
Tak.

VI. Pytanie dotyczy Grupy III
Poz. nr 12 – opaska elastyczna tkana z zapinką 5m x 15 cm, pakowana pojedynczo – czy  
Zamawiający wymaga zaoferowania opaski pakowanej razem z dwoma zapinkami?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.

VII.  Pytanie dotyczy Grupy III
Poz. nr 16 i 17 – wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa – czy Zamawiający wymaga 
zaoferowania waty posiadającej w swoim składzie min. 70 % bawełny?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.

VIII. Pytanie dotyczy Grupy IV
Poz. nr 1, 2 i 3 – opaski gipsowe – czy Zamawiający wymaga, aby gaza nośna w opaskach  
gipsowych  pokryta  była  obustronnie  gipsem  medycznym?  Zwiększa  to  komfort  pracy  z  
opaską i powoduje większą wytrzymałość gotowego opatrunku gipsowego.
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Odpowiedź:
Tak,  Zamawiający wymaga.
IX. Pytanie dotyczy Grupy IV
Poz.  nr  1,  2  i  3  –  opaski  gipsowe  –  czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  opasek 
pakowanych a’ 2 szt. w opakowania fabrycznie zgrzewane?
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga.

X. Pytanie dotyczy Grupy V
Poz. nr 1 i 2 – kompresy jałowe – czy w związku z opisem „przeznaczone do stosowania dla  
celów inwazyjnych na Bloku Operacyjnym”, należy zaoferować kompresy sklasyfikowane w  
klasie II a zgodnie z regułą 7 klasyfikacji wyrobów medycznych?
Odpowiedź:
Tak.

XI. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 22 – 27
Czy  Zamawiający  wydzieli  pozycje  22  –  27  i  utworzy  oddzielne  zadanie,  co  umożliwi 
złożenie oferty największemu polskiemu producentowi kompresów gazowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

XII. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 22 – 27
W  związku  z  tym,  że  nie  rekomenduje  się  sterylizacji  tlenkiem  etylenu  materiałów  
porowatych,  gdyż  istnieje  ryzyko  pozostawienia  resztek  tlenku  etylenu  w  materiale 
poddanym sterylizacji, nawet po procesie degazacji. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla  
zdrowia pacjentów, personelu. Użycie opatrunków z zalegającymi resztkami tlenku etylenu 
powoduje  powstawanie  miejscowych  martwic,  ponieważ  bójcze  działanie  tlenku  etylenu 
polega na alkilacji białek. Preferowanie sterylizacji parą wodną jest zgodny z wytycznymi w  
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006r. w sprawie wymagań Dobrej  
Praktyki Wytwarzania (Dz.U.06.194.1436) Aneks 1 pt. Wytwarzanie sterylnych produktów 
leczniczych, gdzie zapisano 
a) sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być zastosowana tylko wówczas, gdy inne metody  
nie są możliwe do zastosowania (pkt.76)
b) z metod obecnie dostępnych preferowana jest sterylizacja parą ( pkt.82).
Czy Zamawiający wymaga, aby kompresy były sterylizowane w parze wodnej?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga.
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XIII. Pytanie dotyczy Grupy II poz. 1-6, 9-10
W  związku  z  tym,  że  nie  rekomenduje  się  sterylizacji  tlenkiem  etylenu  materiałów  
porowatych,  gdyż  istnieje  ryzyko  pozostawienia  resztek  tlenku  etylenu  w  materiale 
poddanym sterylizacji, nawet po procesie degazacji. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla  
zdrowia pacjentów, personelu. Użycie opatrunków z zalegającymi resztkami tlenku etylenu 
powoduje  powstawanie  miejscowych  martwic,  ponieważ  bójcze  działanie  tlenku  etylenu 
polega na alkilacji białek. Preferowanie sterylizacji parą wodną jest zgodny z wytycznymi w  
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006r. w sprawie wymagań Dobrej  
Praktyki Wytwarzania (Dz.U.06.194.1436) Aneks 1 pt. Wytwarzanie sterylnych produktów 
leczniczych, gdzie zapisano 
a) sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być zastosowana tylko wówczas, gdy inne metody  
nie są możliwe do zastosowania (pkt.76)
b) z metod obecnie dostępnych preferowana jest sterylizacja parą ( pkt.82).
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby były sterylizowane w parze wodnej?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.

XIV. Pytanie dotyczy Grupy III, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści serwetę 45 x 45 cm 17-nitkową z nitką radiacyjną i tasiemką?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

XV. Pytanie dotyczy Grupy III, poz. 7
Czy Zamawiający  dopuści  kompresy chłonne w opakowaniu A’20 sztuk z  przeliczeniem 
ceny za opakowanie A’25 sztuk w celach porównawczych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

XVI. Pytanie dotyczy Grupy III, poz. 11
Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 4m x 8 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

XVII. Pytanie dotyczy Grupy III, poz. 13
Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu zawierającym 200 mb?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

XVIII. Pytanie dotyczy Grupy V

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



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

W  związku  z  tym,  że  nie  rekomenduje  się  sterylizacji  tlenkiem  etylenu  materiałów  
porowatych,  gdyż  istnieje  ryzyko  pozostawienia  resztek  tlenku  etylenu  w  materiale 
poddanym sterylizacji, nawet po procesie degazacji. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla  
zdrowia pacjentów, personelu. Użycie opatrunków z zalegającymi resztkami tlenku etylenu 
powoduje  powstawanie  miejscowych  martwic,  ponieważ  bójcze  działanie  tlenku  etylenu 
polega na alkilacji białek. Preferowanie sterylizacji parą wodną jest zgodny z wytycznymi w  
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006r. w sprawie wymagań Dobrej  
Praktyki Wytwarzania (Dz.U.06.194.1436) Aneks 1 pt. Wytwarzanie sterylnych produktów 
leczniczych, gdzie zapisano 
a) sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być zastosowana tylko wówczas, gdy inne metody  
nie są możliwe do zastosowania (pkt. 76)
b) z metod obecnie dostępnych preferowana jest sterylizacja parą ( pkt.82).
Czy Zamawiający wymaga, aby kompresy były sterylizowane w parze wodnej?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.

XIX. Pytanie dotyczy Grupy I, poz. 1-3, 20 – 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach przylepca o długości 9,1  
m (różnice w długości plastrów oferowanych przez różnych producentów mieszczące się w 
granicach 9,1-9,2 wynikają z odmiennego zaokrąglenia przy przeliczaniu bazowej długości  
10 jardów – 1 jard=0,9144)? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza tolerancję w granicach 9,1 – 9,2 m.

XX. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 5
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  tej  pozycji  plastra  o  dł.  5  m  z  
jednoczesnym przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

XXI. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 7
Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem plaster uniwersalny (gdyż 
różni producenci różnie interpretują takie określenie i dostosowują do gamy oferowanych 
produktów).
Odpowiedź:
Jest to plaster z opatrunkiem na folii z mikroperforacją z klejem akrylowym 72x25 mm – 4 
szt., 72 x 19 mm – 8 szt., 57 x 16 mm – 6 szt., 38 x 10 mm – 4 szt., plaster z opatrunkiem na 
włókninie z klejem akrylowym 10 x 6 cm – 1 szt., plaster z opatrunkiem na tkaninie z klejem 
akrylowym 10 x 6 cm – 1 szt.
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XXII. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 11
Prosimy o  określenie rozmiaru przedstawionych w danej pozycji gazików jałowych i ew.  
dopuszczalnych odchyleń.
Odpowiedź:
7cm x 3 cm ( + 1 cm).
XXIII. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 22 – 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach kompresów pakowanych  
a'2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

XXIV. Pytanie dotyczy Grupy III poz. 1
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  serwety  operacyjne  poddane  były  procesowi 
technologicznego prania wstępnego? Pragniemy zaznaczyć,  iż  ten proces technologiczny 
zwiększa  zdolności  absorbcyjne  serwety  a  ponadto,  poza  zwiększeniem  miękkości  i  
chłonności  gwarantuje  większe  bezpieczeństwo  użytkowania  (dodatkowe  płukanie  
powoduje usunięcie ewentualnych pozostałości z fazy neutralizacyjnej procesu bielenia –  
środków  pianotwórczych,  redukujących  lub  innych,  które  pod  wpływem  czynników 
sterylizacji  podlegają  procesom  chemicznym,  mogącym  mieć  szkodliwy  wpływ  na 
organizm).
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.

XXV. Pytanie dotyczy Grupy IV poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opaski gipsowej 3x0,15 m?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

XXVI. Pytanie dotyczy Grupy V poz. 1 i 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach kompresów jałowych  
pakowanych a'10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

XXVII. Pytanie dotyczy Grupy IV poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o rozmiarze 3 x 0,15 m?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

XXVIII. Pytanie dotyczy Grupy IV poz. 1, 2, 3 
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Czy Zamawiający wymaga aby opaska gipsowa była owinięta na okrągłym plastikowym  
rdzeniu? Zaletą  takiego rdzenia  jest,  że  nie  rozmięka się  i  nie  odkształca  podczas  jego  
zamaczania?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga.

XXIX. Pytanie dotyczy projektu umowy § 11 pkt. 2.1
Czy  Zamawiający  zgodzi  się  zmienić  zapis  umowy  następująco:  „Dostawca  zapłaci  
Odbiorcy kary w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, w 
przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności  za które odpowiada Dostawca,  
przy  czym  w  przypadku  częściowej  realizacji  umowy  kara  zostanie  obniżona 
proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, do dnia odstąpienia przez Dostawcę?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

XXX. Pytanie dotyczy Grupy III
Prosimy  o  zgodę  na  zaoferowanie  w  grupie  3  w  pozycji  11  opaski  elastycznej  tkanej  
spełniającej pozostałe wymogi Zamawiającego.
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

XXXI. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 7
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu I. Pozwoli to na udział większej  
liczbie  Oferentów,  zapewniając  tym  samym  większą  konkurencyjność  i  lepszy  wybór  
Zamawiającemu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

XXXII. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 9
Czy elastyczna siatka opatrunkowa ma być mierzona w stanie spoczynku? Jeżeli  tak to  
prosimy o dopuszczenie siatki 6 cm x 6 m w przeliczeniu na wymaganą ilość?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający nie wyraża zgody.

XXXIII. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 10
Czy elastyczna siatka opatrunkowa ma być mierzona w stanie spoczynku? Jeżeli  tak to  
prosimy o dopuszczenie siatki 10 cm x 6 m w przeliczeniu na wymaganą ilość?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający nie wyraża zgody.

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



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

XXXIV. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 12
Czy dopuści Zamawiający bandaż podgipsowy z syntetycznej bawełny, spełniający pozostałe  
wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza  w/w bandaż.

XXXV. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 13
Czy dopuści Zamawiający plaster do mocowania wkłuć naczyniowych o wymiarach 6 x 7 
cm bez wycięcia lub 6 x 8 cm bez ramki i metki lub 7 x 9 cm wyposażony w równoważny do  
ramki system folii aplikacyjnej, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

XXXVI. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 14
Czy dopuści Zamawiający plaster do mocowania wkłuć naczyniowych o wymiarach 7 x 9 
cm wyposażony w równoważny do ramki system folii  aplikacyjnej,  spełniający pozostałe  
wymagania SIWZ? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

XXXVII. Pytanie dotyczy Grupy III poz. 11
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie opisu. Co Zamawiający rozumie pod elastyczna 
dziana. 
Odpowiedź:
Opaska elastyczna dziana jest to opaska podtrzymująca, miękka przewiewna o rozciągliwości 
160 %.

XXXVIII. Pytanie dotyczy Grupy III poz. 11
Czy dopuści Zamawiający opaskę o rozmiarze 4 m x 8 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

XXXIX. Pytanie dotyczy Grupy IV poz. 1-3
Czy dopuści zamawiający opaskę gipsową o czasie wiązania 5 do 6 minut?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

XXXX. Pytanie dotyczy Grupy IV poz. 1
Czy dopuści Zamawiający opaskę gipsową o rozmiarze 3 x 0,15 m?
Odpowiedź:
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Zamawiający dopuszcza.

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym 
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszczone  na  stronie  
internetowej Szpitala i stają się wiążące.

Termin składania ofert – 31 lipca 2008 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 
12.
Termin otwarcia ofert – 31 lipca 2008 r. do godz. 10.30 w świetlicy Szpitala.

Z poważaniem,

Otrzymują:
1 x adresat wg rozdzielnika
1 x a/a

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


	XII. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 22 – 27
	XIII. Pytanie dotyczy Grupy II poz. 1-6, 9-10
	XXXIII. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 10
	XXXX. Pytanie dotyczy Grupy IV poz. 1

