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 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę  sprzętu  medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego 

im. S. Żeromskiego w Krakowie -  n r  s p r a w y  Z P  9 / 2 0 1 2

I. W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:  dot. pakietu nr 6 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy w rozmiarze 16/16G/7F/20cm?Reszta parametrów zgodna z 
SIWZ.
Odpowiedź nr 1: TAK.

Pytanie nr 2:  dot. pakietu nr 6 poz. 3-5
Czy  Zamawiający  dopuści  cewniki  centralne  w  zestawie  ze  strzykawką  niskooporową  o  pojemności  5ml 
(zgodnie z załączoną ulotką)? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź nr 2:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3:  
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Grupy 
10 pozycję 1 zawierającą szczoteczki chirurgiczne do mycia rąk w jeden osobny pakiet producencki (np. Grupa 
10a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na  
poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w 
przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4:  Dotyczy   Grupy 10 pozycji 1   
Zwracamy się z zapytaniem, jakiego rodzaju szczoteczki chirurgicznej wymaga Zamawiający: jednorazowego 
czy wielorazowego użytku do autoklawu?
Odpowiedź nr 4:  Szczoteczki jednorazowego użytku.

Pytanie nr 5:  Dotyczy   Grupy 10 pozycji 1  
Zwracamy się z zapytaniem, jakiego rodzaju szczoteczki chirurgicznej wymaga Zamawiający:  suchej,  czy  z 
gąbką nasączoną np. antyseptycznym 4% diglukonianem chlorheksydyny.
Odpowiedź nr 5: Zamawiający oczekuje wyceny szczoteczki chirurgicznej suchej.

Pytanie nr 6:  
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Grupy 
10  pozycję  2   zawierające  szczoteczki  do  cytologii  w jeden  osobny pakiet  producencki  (np.  Grupa 10a)  i 
umożliwi  składanie  ofert  wyłącznie  na  ten  asortyment,  a  w  razie  odmowy  umożliwi  złożenie  oferty  na 
poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w 
przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.
Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pytanie nr 7:  Dotyczy   Grupy 10 pozycji 2  
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do 
przetargu sterylne szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych w kształcie wachlarzyka.
Odpowiedź nr 7:  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szczoteczek jw.

Pytanie nr 8:  dot. grupy 3 p.1
Czy Zamawiający dopuści worek urostomijny jednoczęściowy o wypukłości 4 mm o wymiarze 12-35mm?
Odpowiedź nr 8: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9:  dot. grupy 3 p.3
Czy zamawiający dopuści worek stomijny zamknięty jednoczęściowy o rozmiarze 15-70mm??
Odpowiedź nr 9: Tak.

Pytanie nr 10:  dot. grupy 3 p.4
Czy Zamawiający dopuści płytkę stomijną o średnicy pierścienia 60mm do przycięcia 10-55mm?
Odpowiedź nr 10:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11:  dot. grupy 3 p.5
Czy Zamawiający dopuści worek z możliwością opróżniania. Przystosowany do płytki powyżej o średnicy 
pierścienia 60mm?
Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12:  Dot. grupy 8 poz.10 i 12
Prosimy o podanie typu aparatu oraz rozmiaru papieru w tych pozycjach. 
Odpowiedź nr 12: 
poz. 10 - typ aparatu Bionet ESRF618B, rozmiar papieru 112mmx100mmx150mm.
poz. 12 - typ aparatu Lifepack typ 12, rozmiar papieru 108mmx25mm z nadrukiem.

Pytanie nr 13:  Dot. pakiet 2
Czy  Zamawiający  wydzieli  z  pakietu  2  poz.  1-5  i  utworzy  oddzielne  zadanie,  co  umożliwi  udział  w  
postępowaniu  większej  liczny  oferentów  a  tym samym  Zamawiającemu uzyskanie  konkurencyjnej  ceny za 
przedmiot Zamówienia?
Odpowiedź nr 13: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14:  Dot. pakiet 2
Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania 
konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne 
oprzyrządowanie ( kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości 
stanowisk do doposażenia.
System  nasz  charakteryzuje  się  Kanistrami  bez  żadnych  przyłączeń  (  wszystkie  w  pokrywach  wkładów 
jednorazowych). Wkłady ( nie spłaszczone) , posiadające w pokrywie tylko dwa króćce ( pacjent, próżnia) o 
różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy,  
zabezpieczający  źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady 
samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Nie posiadają otworu do żelowania wkładu, w     
proponowanym przez nas systemie proszek żelujący zasysany jest w sposób bezpieczny poprzez port pacjenta.  
Dostępne  pojemności:  1,  2  i  3L.  Powyżej  opisany  system  charakteryzuje  się  prostotą  obsługi  jak  i 
bezpieczeństwem użytkowania.
Odpowiedź nr 14: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pytanie nr 15:  Dot. pakiet 2
Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści wkłady i dreny pakowane osobno?
Odpowiedź nr 15: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 16:  Dot. pakiet 2
Czy Zamawiający  dopuści w poz. 4 dren kompatybilny z wyżej opisanym systemem, o  z 2 konektorami i  
łącznikiem stożkowym?
Odpowiedź nr 16: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 17: Dot. pakiet 2 
Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co 
jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie?
Odpowiedź nr 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z nadrukowaną datą ważności.

Pytanie nr 18: Dot. pakiet 2
Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent, próżnia) , o 
różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?
Odpowiedź nr 18:  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego jw.

Pytanie nr 19:  
Czy Zamawiający w grupie 3 w poz. 1 dopuszcza worek urostomijny w rozm. 10-43mm?
Odpowiedź nr 19:  Nie.

Pytanie nr 20: 
Czy Zamawiający w grupie 3 poz. 2 dopuszcza worek w rozmiarze 10-76mm?
Odpowiedź nr 20:  Tak.

Pytanie nr 21: 
Czy Zamawiający w grupie 3 poz. 3 dopuszcza worek w rozmiarze 20-55mm?
Odpowiedź nr 21: Nie. 

Pytanie nr 22: 
Czy Zamawiający w grupie 3 poz. 6 dopuszcza pastę uszczelniającą 60g?
Odpowiedź nr 22:  Nie.

Pytanie nr 23: 
Czy  Zamawiający  w  grupie  3  poz.  7  dopuszcza  płyn  kosmetyczny  do  czyszczenia  skóry  wokół  stomii  o 
pojemności 180ml?
Odpowiedź nr 23: Nie.

Pytanie nr 24: 
Czy Zamawiający w grupie 7 poz. 1 dopuszcza przeniesienie środka do przepłukiwania i czyszczenia ran do 
oddzielnego pakietu, gdyż nie zalicza się do akcesoriów stomijnych? 
Odpowiedź nr 24: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 25: 
Czy Zamawiający w grupie 7 poz. 2 dopuszcza worek w rozmiarze 10-70mm?
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Odpowiedź nr 25: Tak.

Pytanie nr 26: 
Czy Zamawiający w grupie 7 poz. 3 dopuszcza worek w rozmiarze 10-76mm?
Odpowiedź nr 26:  Tak.

Pytanie nr 27: 
Czy Zamawiający w grupie 7 poz. 8 dopuszcza przeniesienie ściereczki do oddzielnego pakietu, gdyż nie jest to  
sprzęt stomijny?
Odpowiedź nr 27:  Nie.

Pytanie nr 28: 
Czy Zamawiający w grupie 7 poz. 10 dopuszcza pastę stomijną o poj. 60ml?
Odpowiedź nr 28: Nie.

Pytanie nr 29: dot. pakietu 9
Prosimy  o  wydzielenie  z  pakietu  9  pozycji  nr  9  lub  o  możliwość  składania  oferty  
na poszczególne pozycje z pakietu co pozwoli na udział bezpośrednim przedstawicielom producentów, a tym 
samym pozwoli Państwu na uzyskanie ekonomiczniejszych ofert.
Odpowiedź nr 29: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
 
ZARYS
Pytanie nr 30: Pakiet nr 2 poz. 14-23
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  pozycji  14-23  z  zadania  2  i  utworzenie  z  nich  odrębnego 
zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej 
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź nr 30:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 31: Pakiet nr 4, poz. 8, 9, 12, 15, 18, 25, 29, 33
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  8, 9, 12, 15, 18, 25, 29, 33 z zadania 4 i utworzenie z 
nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie 
ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert? 
Odpowiedź nr 31:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 32: Pakiet nr 5, poz. 1-7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników wykonanych z polipropylenu (PP)?

Odpowiedź nr 32:  Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w grupie 5 poz. 1-7.

Pytanie nr 33: Pakiet nr 5, poz. 1-7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników wykonanych z polietylenu (PE)?
Odpowiedź nr 33:  Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w grupie 5 poz. 1-7.

Pytanie nr 34: Pakiet nr 6, poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z zadania 6 i utworzenie z niej odrębnego zadania?  
Podział  zadania  zwiększy konkurencyjność  postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź nr 34:  Nie.
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Pytanie nr 35:  Pakiet nr 9, poz. 2, 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2, 3 z zadania 9 i utworzenie z nich odrębnego zadania? 
Podział  zadania  zwiększy konkurencyjność  postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź nr 35:  Nie.

Pytanie nr 36:  Pakiet nr 9, poz. 9
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  regulatorów z  klamrą  przesuwną,  spełniających  pozostałe 
wymagania SIWZ?
Odpowiedź nr 36:  Nie.
 
Pytanie nr 37:  dot. grupy nr 4
Czy ze względu na niejednolity charakter zamawianych produktów Zamawiający wydzieli z Pakietu 4 pozycje 3 
i  15 co znacząco  wpłynie  na  obniżenie ceny tych  produktów oraz  zrealizuje zapis  ustawy PZP o uczciwej 
konkurencji?
Odpowiedź nr 37: Nie.

Pytanie nr 38:  dot. grupy nr 4 poz. 3 i 15
Czy Zamawiający dopuści wyroby niezgłoszone do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych?
Odpowiedź nr 38:  W przypadku wyrobów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie z zapisem 
w pkt VII/1/d) specyfikacji.

Pytanie nr 39:  dot. grupy nr 4 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści myjki wymagające użycia wody?
Odpowiedź nr 39:  Nie.

Pytanie nr 40:  dotyczy Grupy nr 4 poz. 3, 15, 18, 33
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji  nr 3, 15, 18, 33 do osobnego pakietu,  co umożliwi  
złożenie  ważnej  i  konkurencyjnej  cenowo  oferty.  Zgoda  Zamawiającego  umożliwi  również  złożenie  ofert 
większej liczbie oferentów na dany asortyment oraz zwiększy możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź nr 40:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 41:  dotyczy Grupy nr 4 poz. 18
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  uprzejmą  prośbą  o  dopuszczenie  gąbki  do  higieny  jamy  ustnej  z 
dwuwęglanem sodu, pakowane pojedynczo. Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej  
cenowo oferty.
Odpowiedź nr 41:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 42:  dotyczy Grupy nr 7 poz. 8
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji nr 8 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ważnej i 
konkurencyjnej  cenowo  oferty.  Zgoda  Zamawiającego  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie 
oferentów na dany asortyment oraz zwiększy możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź nr 42:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pytanie nr 43:  dotyczy Grupy nr 8 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie rozmiaru wymaganego papieru i modelu aparatu.
Odpowiedź nr 43:  Model aparatu – M1351A, rozmiar papieru 150mmx100mmx150mm.

Pytanie nr 44:  dotyczy Grupy nr 8 poz. 12
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie rozmiaru papieru oraz podanie czy powyższy papier ma 
być z nadrukiem czy bez?
Odpowiedź nr 44: Rozmiar papieru 108mmx25mm z nadrukiem.

Pytanie nr 45:  dotyczy SIWZ pkt III.9
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie katalogów dystrybutora zawierające pełną informację 
o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Odpowiedź nr 45:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 46:  dotyczy SIWZ XII.1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie terminu złożenia i otwarcia ofert. Wg SIWZ jest to 
05.06.2012 a w ogłoszeniu widnieje termin 06.06.2012
Odpowiedź nr 46: vide pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 47:  dotyczy projektu umowy - §6 pkt 2
Co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma 
obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu).

Odpowiedź nr 47:   Przez rozładunek Zamawiający ma na myśli wyładowanie przesyłki z samochodu, do-
starczenie do magazynu i złożenie w miejscu wskazanym przez magazyniera.

Pytanie nr 48:  
Czy Zamawiający zgodzi się, aby okres ważności przedmiotu zamówienia dla grupy 1 system zamknięty do 
pobierania krwi wynosił 12 miesięcy, a dla probówki do koagulologii 6 miesięcy?
Odpowiedź nr 48:  Zamawiający podtrzymuje wymóg specyfikacji pkt III/8/a).

Pytanie nr 49:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 4 pkt 4 umowy z:
„W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału brutto nie ulega zmianie.” 
Na:
„W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału netto nie ulega zmianie.”  

Odpowiedź nr 49: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym zmienia się zapis  § 4 pkt 4 
umowy, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału netto nie ulega zmianie.”  

Pytanie nr 50:  dotyczy grupy nr 5 - pojemniki
Czy  Zamawiający  wydzieli  pozycję  8  do  osobnego  pakietu,  zostawiając  w  grupie  5  jedynie  pojemniki 
histopatologiczne?  Pozwoli  to  na  udział  w  postępowaniu  większej  ilości  Wykonawcom,  zwiększy 
konkurencyjność  postępowania,  a  dodatkowo  umożliwi  Zamawiającemu  wyłonienie  oferty  realnie 
najkorzystniejszej.
Odpowiedź nr 50:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pytanie nr 51:  Grupa nr 5 - pojemniki
Czy w pozycjach 5-7 Zamawiający wymaga pojemników z piktogramem (graficznym oznakowaniem)?
Odpowiedź nr 51: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojemników opisanych jw.

Pytanie nr 52:  Grupa nr 4, pozycja 3, 4, 9, 15, 18, 33
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji  
pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź nr 52: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 53:  Grupa nr 9, pozycja 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji  
pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź nr 53: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert  i  otwarcia ofert  do dnia 18.06.2012 roku.  Godzina składania i  otwarcia pozostaje  bez 
zmian.

III. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.
IV. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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