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Nasz znak : DOP – ZP 31/        /08                                Kraków, dnia 17 listopada 2008 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„ Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku” (ZP 31/08).

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 ze zm) Dyrekcja Szpitala 
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej  w  Krakowie,  odpowiada  na  zapytania  złożone  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawę 
materiałów medycznych jednorazowego użytku” (ZP 31/08).

1. Grupa  10  poz.  1:  Czy  Zamawiający  dopuści  w  grupie  10  poz.  1  trokar 
jednorazowy 5 mm dł 100 mm wyposażony w dwie uszczelki, piramidalne ostrze 
tnąco  -  rozpychające  z  automatyczną  osłoną  z  zaworami  umożliwiającymi 
insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację z szarą kaniulą?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza   trokaru jednorazowego o 5 mm dł 100 mm 
wyposażonego  w  dwie  uszczelki,  piramidalne  ostrze  tnąco  -  rozpychające  z 
automatyczną  osłoną  z  zaworami  umożliwiającymi  insuflację,  blokadę  przepływu 
gazu i desuflację z szarą kaniulą

2. Grupa  10  poz.  2  :  Czy  Zamawiający  dopuści  w  grupie  10  poz.  2  trokar 
jednorazowy  5-11  mm  dł  mm  wyposażony  w  dwie  uszczelki,  uniwersalną 
redukcję pozwalającą na wprowadzenie instrumentów od 5 mm do 11 mm bez 
konieczności  zastosowania  dodatkowej  redukcji  redukcji,  piramidalne  ostrze 
tnąco-  rozpychające  z  automatyczną  osłoną  z  zaworami  umożliwiającymi 
insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację z szarą kaniulą?  
Odpowiedź:  Zamawiający nie  dopuszcza  trokaru jednorazowego 5-11 mm dł mm 
wyposażonego w dwie uszczelki, uniwersalną redukcję pozwalającą na wprowadzenie 
instrumentów od 5 mm do 11 mm bez konieczności zastosowania dodatkowej redukcji 
redukcji, piramidalne ostrze tnąco- rozpychające z automatyczną osłoną z zaworami 
umożliwiającymi insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację z szarą kaniulą
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3. Grupa  10  poz.  3  :  Czy  Zamawiający  dopuści  w  grupie  10  poz.  3  trokar 
jednorazowy 5 mm dł 100 mm wyposażony w dwie uszczelki piramidalne ostrze 
tnąco- rozpychające z automatyczną osłoną i niezależny obturator, zewnętrzna 
obudowa  trokaru  przeźroczysta,  dwie  szare  kaniule,  z  zaworami 
umożliwiającymi insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację ?
Odpowiedź:    Zamawiający  dopuszcza   trokar  jednorazowy  5  mm  dł  100  mm 
wyposażony w dwie uszczelki piramidalne ostrze tnąco- rozpychające z automatyczną 
osłoną i niezależny obturator, zewnętrzną obudową trokaru przeźroczystą, dwie szare 
kaniule, z zaworami umożliwiającymi insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację.

4. Grupa  10  poz.  4:  Czy  Zamawiający  dopuści  w  grupie  10  poz.  4  trokar 
jednorazowy 10/11 mm dł 100 mm wyposażony w dwie uszczelki , uniwersalną 
redukcję pozwalająca na wprowadzenie instrumentów od 5 mm do 11 mm bez 
konieczności  zastosowania  dodatkowej  redukcji,  piramidalne  ostrze  tnąco- 
rozpychające  z  automatyczna  osłona  z  niezależnym  obturatorem  zewnętrzna 
obudowa trokaru przeźroczysta dwie szare kaniule z zaworami umożliwiającymi 
insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację  ?
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza  trokaru jednorazowego 10/11 mm dł 100 
mm  wyposażonego  w  dwie  uszczelki  ,  uniwersalną  redukcję  pozwalającą  na 
wprowadzenie  instrumentów  od  5  mm  do  11  mm bez  konieczności  zastosowania 
dodatkowej redukcji, piramidalne ostrze tnąco- rozpychające z automatyczna osłona z 
niezależnym  obturatorem  zewnętrzna  obudowa  trokaru  przeźroczysta  dwie  szare 
kaniule z zaworami umożliwiającymi insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację.

5. Grupa  11  poz.  5  :  Czy  Zamawiający  dopuści  w  grupie  11  poz.  5  Elektrody 
jednorazowe powrotne do diatermii Vallcylab spełniające następujące warunki : 
elektroda  dwudzielna  przystosowana  do  systemu  typu  REM  -  pokryta 
hydrożelem w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x 11,5 cm (z tolerancją +/- 
10%).,  połączenie kompatybilne z diatermią Valleylab -  nie odklejające się po 
kilkukrotnej aplikacji  podczas  zabiegu - pełna gwarancja producenta elektrod 
dotycząca kompatybilności  bezpieczeństwa oferowanych elektrod z segmentem 
REM diatermii Valleylab w komplecie z jednorazowym uchwytem elektrod do 
diatermii z przełącznikiem przyciskowym i przewodem 4,57 m elektrodą nożowa 
ze  stali  nierdzewnej?  do  elektrod  dołączonych  będzie  5  wielorazowych 
przewodów podłączeniowych elektrody do diatermii Valeylab?  
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza   elektrody  jednorazowe  powrotne  do 
diatermii  Vallcylab  spełniające  następujące  warunki  :  elektroda  dwudzielna 
przystosowana do systemu typu REM - pokrytą hydrożelem w kształcie prostokątnym 
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o  wymiarach  18  x  11,5  cm  (z  tolerancją  +/-  10%).,  połączenie  kompatybilne  z 
diatermią Valleylab - nie odklejające się po kilkukrotnej aplikacji podczas zabiegu - 
pełna  gwarancja  producenta  elektrod  dotycząca  kompatybilności  bezpieczeństwa 
oferowanych  elektrod  z  segmentem  REM  diatermii  Valleylab  w  komplecie  z 
jednorazowym  uchwytem  elektrod  do  diatermii  z  przełącznikiem  przyciskowym  i 
przewodem 4,57 m elektrodą nożowa ze stali nierdzewnej? do elektrod dołączonych 
będzie  5  wielorazowych  przewodów  podłączeniowych  elektrody  do  diatermii 
Valeylab

6. Grupa  11  poz.  6   :  Czy  Zamawiający  dopuści  w grupie  11  poz.  6  elektrody 
jednorazowe powrotne do diatermii Valleylab spełniające następujące warunki: 
elektroda  dwudzielna  przystosowana  do  systemu  typu  REM  -  pokryta 
hydrożelem w kształcie prostokątnym o wymiarach 18 z 11,5 cm ( z tolerancją +/- 
10%),  podłączenie  kompatybilne z diatermią Valleylav -  nieodklejające sie  po 
kilkukrotnej aplikacji  podczas  zabiegu - pełna gwarancja producenta elektrod 
dotycząca kompatybilności  bezpieczeństwa oferowanych elektrod z segmentem 
REM diatermii Valeylab.
Odpowiedź:    Zamawiający  nie  dopuszcza  elektrody  jednorazowe  powrotne  do 
diatermii  Valleylab  spełniające  następujące  warunki:  elektroda  dwudzielna 
przystosowana do systemu typu REM - pokryta hydrożelem w kształcie prostokątnym 
o  wymiarach  18  z  11,5  cm (  z  tolerancją  +/-  10%),  podłączenie  kompatybilne  z 
diatermią Valleylav - nieodklejające sie po kilkukrotnej aplikacji podczas zabiegu - 
pełna  gwarancja  producenta  elektrod  dotycząca  kompatybilności  bezpieczeństwa 
oferowanych elektrod z segmentem REM diatermii Valeylab.

7. Grupa  11  poz.  7   :  Czy  Zamawiający  dopuści  w  grupie  11  poz.  7  uchwyt 
wielorazowy dwuprzyciskowy z opcja cięcia i koagulacji w rękojeści dł 4,57 m?.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza  uchwyt wielorazowy dwuprzyciskowy z opcja 
cięcia i koagulacji w rękojeści dł 4,57 m.

8. Czy zamawiający wyłączy z grupy 11 poz. 1, 2, 3, 4 tworząc odrębną grupę 11 a?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na stworzenie grupy 11A. 

9. Dot załącznika do SIWZ wzór do umowy: w  § 3 ust. 2 wskazano, iż  Odbiorca 
zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określona w ust. 1 ilości materiałów  
w przypadku zmniejszenia jego zapotrzebowania?
Odpowiedź:   Zamawiający nie przewiduje zamówienia mniejszej ilości artykułów niż 
jest to wskazane w umowie.  Zapis ten jest  wprowadzony ze względu na niepewną 
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sytuację w służbie zdrowia w związku z proponowanymi przekształceniami. Ponadto 
zawsze istnieje ryzyko ze w kolejnych latach może ulec zmniejszeniu liczba leczonych 
w tutejszym szpitalu pacjentów.

Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym 
przekazano SIWZ,  zamieszczona na stronie internetowej szpitala i staje się wiążąca. 
Termin składania ofert – 24  listopada  2008 r. do godz. 10.00 w  Kancelarii Szpitala  pok. 
nr 12.
Termin otwarcia ofert -  24 listopada 2008 r. do godz. 10.30 w Świetlicy Szpitala.
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