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Nasz znak : DOP – ZP 63 /10                                                               Kraków, dnia 18 maja 2010 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę materiałów medycznych"

(ZP 8/2010)

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 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.

1) grupy 2 poz. 4-9 grupy poz. 14
Czy  wyroby  z  ww.  pozycji  będą  przeznaczone  do  stosowania  dla  celów inwazyjnych  na  Bloku 
Operacyjnym i należy zaoferować wyroby sklasyfikowane w klasie II a reguła 7?
Odpowiedź: Tak,  należy zaoferować wyroby sklasyfikowane w klasie II a reguła 7.

2)  grupy 2 poz. 4-5
Czy Zamawiający wymaga,  aby setony posiadały wszystkie brzegi i  końcówkę podwinięte w celu 
zabezpieczenia przed wysuwaniem się luźnych nitek?
Odpowiedź:  Tak,   Zamawiający wymaga,  aby setony posiadały wszystkie  brzegi  i  końcówkę 
podwinięte w celu zabezpieczenia przed wysuwaniem się luźnych nitek.

3) grupy 2 poz. 6-7
Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania  tupferów twardych  (z  końcówką umożliwiającą zapięcie 
narzędzia chirurgicznego) do preparowania tkanek? 
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  tupferów  twardych  (z  końcówką 
umożliwiającą zapięcie narzędzia chirurgicznego) do preparowania tkanek.

4) grupy 2 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie  tupferów niejałowych  w opak.  a'250 szt  z  przeliczeniem 
zamawianych ilości lub z podaniem ceny za opak. a'500 sztuk w celach porównawczych ?
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga podania ceny za 500 szt w 1 opakowaniu  zgodnie z zapisami 
SIWZ.

5) grupy 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 4 warstwy 17 nitek? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
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6) grupy 3 poz. 1 
Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  odchylenie  w  rozmiarze  serwet  +/-  1,5  cm  z  powodu  procesu 
technologicznego oraz sterylizacji w parze wodnej ?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

7) grupy 3 poz. 7 
Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania  wyrobów w opakowaniach posiadających  etykietę  TAG 
składającą  się  dwóch  etykiet  samoprzylepnych  (jedna  do  karty  pacjenta  druga  do  dokumentacji 
zabiegowej  na  blok  operacyjny)  ułatwiających  prace  personelu  medycznego  ze  względu  na 
przeznaczenie tych wyrobów na Blok Operacyjny?
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający  wymaga  zaoferowania   wyrobów  w  opakowaniach 
posiadających etykietę  TAG składającą  się  dwóch  etykiet  samoprzylepnych (jedna do karty 
pacjenta druga do dokumentacji zabiegowej na blok operacyjny) ułatwiających prace personelu 
medycznego.

8) grupy 3 poz. 8
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  kompresów  jałowych  chłonnych  w  opak.  a'  20  sztuk  z 
przeliczeniem zamawianych ilości lub z podaniem ceny za opak. a'25 sztuk w celach porównawczych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ceny za 25 szt w 1 opakowaniu  zgodnie z zapisami 
SIWZ.

9) grupy3 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy w opakowaniu po 200 mb ?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

10) grupy 3 poz. 15
Czy należy zaoferować ligninę bieloną w arkuszach 40 x 60 cm ?
Odpowiedź: Tak,  należy zaoferować ligninę bieloną w arkuszach 40 x 60 cm.

11) grupa 1 
Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z grupy 1 - następujące pozycje 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
28, 29, 30, 31 ?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

12) grupa 2 poz nr 2
Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  kompresów  jałowych  pakowanych  łącznie  a"5  szt  z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

13) SIWZ IV, 1 b)
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykazu dostaw o wartości co najmniej 40% pozostałe zapisy 
bez zmian ? Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
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14) grupy 3 
poz. 1 - serweta 45 cm x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, z nitką radiacyjną i tasiemką - czy Zamawiający 
dopuści  możliwość  zaoferowania  serwety  spełniającej  wszystkie  wymogi  Zamawiającego, 
posiadającej element kontrastujący w promieniach RTG w formie taśmy radiacyjnej o długości ok.  10 
cm wszytej  w zawinięty brzeg serwety (tzw. chip radiacyjny)  ? taki  rodzaj  i  sposób umocowania 
elementu  kontrastującego  zapobiega  rozdzieleniu  go  od  gazy  i  zapewnia  pełne  bezpieczeństwo 
użytkowania serwety.
 
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  serwety  spełniającej 
wszystkie  wymogi  zamawiającego,  posiadającej  element  kontrastujący  w promieniach  rtg  w 
formie taśmy radiacyjnej o długości ok.  10 cm wszytej w zawinięty brzeg serwety (tzw. chip 
radiacyjny) .

Zamawiający zgodnie z art 38 ust. 4 ustawy modyfikuje treść zapisów SIWZ z dnia 30.03.2010 r. 
i zastępuje je następującym brzmieniem:
• pkt III. 6 zdanie drugie:  "(..)  W przypadku,  gdy Wykonawca nie złoży  wraz z ofertą 
próbek lub pomimo wezwania, zgodnie z art. 26 ust. 3 nie uzupełni brakujących próbek (dot. grupy 1, 
2, 3), bądź wystąpi niezgodność próbki z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 
4 do SIWZ Zamawiający odrzuci ofertę w danej grupie.  Powyższe nie dotyczy grupy 4, gdzie w 
przypadku nie dostarczenia próbek wraz z ofertą Zamawiający odrzuci ofertę. "
• pkt  VI. pkt 3 :  "Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  do oferty próbki oferowanych 
materiałów opatrunkowych  dla  każdej  pozycji  w  oferowanej  grupie,  według  wzoru  stanowiącego 
załącznik nr 5 do SIWZ (w zakresie grupy 1-3)."

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
Termin składania ofert - 10 czerwca 2010 r.  do godz 10:00 w Kancelarii szpitala pok. nr 12.
Termin otwarcia ofert - 10 czerwca 2010 r. do godz. 10:30 w Świetlicy Szpitala.
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