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Do uczestników postępowania  o udzielenie

zamówienia publicznego na

„Dostawę protez głosowych, zestawu do szynowania moczowodów, rękawic
chirurgicznych oraz opatrunku bakteriobójczego”

(ZP 26/2015) 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 2013 r.  poz.  907 z późn.  zm.) Dyrektor 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 zmienia treść SIWZ.

1. Pytanie  - Grupa 3 poz.1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic sterylizowanych 
tlenkiem etylenu.
Odpowiedź:
Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.
2.Pytanie – Grupa 3 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poziomie protein 
poniżej 59,50µg/g. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rękawice o poziomie protein poniżej 59,50µg/g, pozostałe 
parametry bez zmian. 
3. Pytanie - Pakiet 3 poz 2
   Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic wewnętrznie 
polimeryzowanych.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.
4.Pytanie - Pakiet 3 poz 1-3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice na których na opakowaniu podana
jest data sterylizacji, którą należy traktować jako datę produkcji, ponieważ dopiero od 
momentu sterylizacji rękawice sterylne są produktem przygotowanym do użytku?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
5.Pytanie - Pakiet 3 poz 1-2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice w opakowaniach papierowo-
papierowych wewnętrznie jednostronnie foliowanych  gwarantujących sterylność 
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produktu i niezmienność parametrów technicznych oraz zgodnych z przepisami regulującymi zasady 
opakowaniowe wyrobów medycznych?
Odpowiedź:
Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.

6. Pytanie - Pakiet 3 poz 3
 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poziomie protein  poniżej 20µg/g, o AQL
równym 1.0.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

7. Pytanie -  dotyczące zapisów umowy:
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 11. ust. 4 terminu na realizację 
reklamacji do 5 dni roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje  § 11. ust. 4 projektu umowy  (załącznik nr 4 do SIWZ) , który otrzymuje brzmienie:
„4. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące wyroby lub wyroby wolne od wad
w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia wad stwierdzonych przez Odbiorcę.”

8.  Pytanie - dotyczące zapisów umowy:
Prosimy o modyfikację zapisu § 5 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: 
„Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany 
w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim 
przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
Odpowiedź:
Projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

9. Pytanie - Grupa 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 150μg/g pakowane podwójnie, opakowanie 
wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowane, spełniające pozostałe parametry siwz?
Odpowiedź:
Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.

10. Pytanie - Grupa 3 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na  
całej powierzchni rękawicy o długości 285-300 mm w zależności od rozmiaru; pakowane podwójnie: op. 
wewnętrzne papierowe zewnętrzne folia,  spełniające pozostałe parametry siwz?
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

11. Pytanie - Grupa 3 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 455mm, o poziomie białek lateksowych poniżej 50μg/g, 
spełniające pozostałe parametry siwz?
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

12. Pytanie - Grupa 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do szynowania moczowodów z popychaczem o długości 35 
cm, prowadnikiem o długości 150 cm, średnica 4F i 4,7F, długości 10, 12, 14, 16 dla średnicy 4F,  długości 
16, 24, 26, 28, 30 dla średnicy 4,7F, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, z wyjątkiem dopuszczenia zestaw do szynowania moczowodów o długości 14 i 
16 cm gdzie pozostałe parametry pozostają bez zmian.



13. Pytanie - dotyczy grupy nr 2
Czy Zamawiający dopuści zestawy z prowadnikiem o dł. 150 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

14. Pytanie - dotyczy grupy nr 2
Czy Zamawiający dopuści zestawy z popychaczem o dł. 35 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

15. Pytanie - dotyczy grupy nr 2
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w miejsce cewników o dł. 15 cm cewników o dł. 14 lub 16 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza cewniki o dł. 14 i 16 cm.

16. Pytanie - dot. Grupy nr 2
Pozycja nr 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów do wewnętrznego szynowania 
moczowodów w rozmiarach:  4,7 F o długościach 12,16,18,20,22,24,26 cm z popychaczem o długości 70 cm 
oraz prowadnikiem o długości 145 cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

17. Pytanie - Grupa 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <70ug/g  zgodnie z normą EN 455:00 
część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

18. Pytanie - Grupa 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach opakowanie podwójne: wewnętrzne papier a zewnętrzne papier 
wewnętrznie podwoskowany. Jest to opakowanie zarówno nieprzepuszczalne jak i odporne na wilgoć.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

19. Pytanie - Grupa 3
Zwracamy się z prośbą o możliwość składania oferty na pozycje w grupie 3. Wszystkie trzy pozycje są co 
prawda rękawicami jałowymi ale każda z nich ma inną specyfikę. Jedna to podstawowa chirurgia, druga to 
inny materiał a trzecia to inne przeznaczenie. Dzięki składaniu ofert na pozycje Zamawiający zyska większą
liczbę ofert w korzystnych cenach.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

20. Pytanie - Projekt umowy- §3 pkt. 2
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego 
Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. 
Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie 
pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby 
Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze 
stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień 
publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w 
wersji elektronicznej na stronie UZP).



Odpowiedź:
§3 pkt. 2 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„2. Odbiorca zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określona w ust. 1 ilości wyrobów w przypadku
zmniejszenia się jego zapotrzebowania,  z zastrzeżeniem że minimalny zakres zamówienia wyniesie 50%.”

21. Pytanie - Projekt umowy- §7 pkt. 2
Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek na półkę? 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. ). Czy Zamawiający wymaga rozkładania towaru po magazynie?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga wyładowania przesyłki z samochodu i położenia jej w magazynie miejscu 
wskazanym przez pracownika Apteki.

22. Pytanie - Projekt umowy- §11 pkt. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 
3 na 7 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony 
towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia 
określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru
w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w 
świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

23. Pytanie – dot. grupy nr 2
Z uwagi na identyczność asortymentu prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości wymaganych próbek w 
ww. grupie do 3 sztuk na grupę.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje  zapisy SIWZ z dnia 03.09.2015r. dotyczące grupy 2 w pkt. III „Opis przedmiotu 
zamówienia”, gdzie  w miejsce zdania:
„Wykonawca ma obowiązek dostarczyć próbki oferowanych:
w  grupie 2 zestawów do szynowania moczowodów – 2 szt.  z długości 8 – 12 cm; 2 szt – z długości 15 – 20 
cm, 2 szt. - z długości 22 – 26 cm. …..”
wprowadza się zapis:
„Wykonawca ma obowiązek dostarczyć próbki oferowanych:
w  grupie 2 zestawów do szynowania moczowodów – 1 szt.  z długości 8 – 12 cm; 1 szt – z długości 15 – 20 
cm, 1 szt. - z długości 22 – 26 cm. ...”

 

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 03.09.2015 r.:
1.   Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć do dnia 14 werześnia 2015 r.  do godz.  10.30  w Kancelarii  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”
2.   Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
 „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 14 września 2015r.  o 
godz.  11.00   w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.

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

ZATWIERDZIŁ:
Dr med. Zbigniew J. Król

Dyrektor Szpitala 
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