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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na

Dostawę sprzętu  jednorazowego użytku (ZP 46/15)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013,  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
Wykonawców.

Pytanie 1 -Dotyczy Grupy 11

Czy Zamawiający wymaga elektrody biernej jednorazowego użytku z kablem typu Valleylab czy 
bez kabla? Odpowiedź: Bez kabla.

Pytanie 2 -Dotyczy Grupy 11

Czy Zamawiający wymaga elektrody biernej jednorazowego użytku monopolarnej czy bipolarnej? 

Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje elektrody biernej jednorazowego użytku jednodzielnej 
kompatybilnej z urządzeniem Valleylab.

Pytanie 3 Dotyczy Grupy 7 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych pakowane po 20 sztuk? Odpowiedź: Nie

Pytanie 4 Dotyczy Grupy 7 

Czy Zamawiający wyodrębni z powyższej części pieluchomajtki dla dorosłych tworząc dla 
powyższego asortymentu oddzielny pakiet zamówienia? Pozwoli to na zaoferowanie oferty 
konkurencyjnej cenowo. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają 
bez zmian. 

Pytanie 5   Dotyczy Grupa 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów w rolce o szerokości 38 cm, perforacji
co 50 cm i długości 40 m, z przeliczeniem ilości tj. 2500 szt,?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 6 Grupa 2, poz. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów w rolce o długości 65 m, z 
przeliczeniem ilości tj. 3847 szt,?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 7 Grupa 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 25 g/m kw, wykonanych 
z polipropylenu, rękawy zakończone gumką, rozmiary L i XL?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 8 Grupa 3, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarze L, co odpowiada rozmiarowi uniwersalnemu? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rozmiaru uniwersalnego.

Pytanie 9 Grupa 3 poz. 2

Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji nr.2

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10 Grupa 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy w kolorze białym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ochraniaczy  w kolorze białym.

Pytanie 11 Grupa 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul o gramaturze 35 g/m kw, wykonanych z nieprzezroczystej włókniny typy
SMS? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  zaoferowanie koszul o gramaturze 35 g/m kw, wykonanych z nieprzezroczystej 
włókniny typy SMS, przy spełnieniu pozostałych paramentów. 

Pytanie 12 Grupa 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o chłonności 750 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 13 Grupa 8, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o chłonności 540 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 14 Pakiet nr  2 Pozycja nr 1

Prosimy o dopuszczenie podkładów foliowanych 50mb x 39-40cm, co mieści się w granicy błędu producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  zaoferowanie podkładów foliowanych 50mb x 39-40cm, przy spełnieniu pozostałych
parametrów. 

Pytanie 15 Pozycja nr 3

Prosimy o dopuszczenie podkładów foliowanych 50mb x 59-60cm, co mieści się w granicy błędu producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  zaoferowanie podkładów foliowanych 50mb x 59-60cm, przy spełnieniu pozostałych

parametrów. 

Pytanie 16  GRUPA 2 Poz. nr 1 –  Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania podkładu w rolce 50 mb x 50 cm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17 GRUPA 2  Poz. nr 2 –  Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania podkładu w rolce 50 mb x 50 cm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



Pytanie 18  GRUPA 6 Poz. nr 1 –  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli przedoperacyjnej dla pacjenta
będącej wyrobem higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent koszuli operacyjnej zakwalifikował ją jako wyrób
użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga zaoferowania wyrobu medycznego. 

Pytanie  19  Grupa  1  poz.  1.  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  podkładu  z  włókniny polipropylenowej  o

gr.35g/m2 pakowanej a 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 20  Grupa 1 poz. 2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli o gr.35 g/m2 w rozmiarze:

poszewka 90x75cm, poszwa 150x200cm, prześcieradło 210x150cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 21  Grupa 2 poz.  1.  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  podkładu w rolce  wykonanego z laminatu

celulozowo-polietylenowego o gr. 42 (+/- 2) g/m2 oraz grubości folii 16um o szer. 33cm z perforacją co 50 cm o długości 25 m z

odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 22  Grupa 2 poz.  2.  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  podkładu w rolce  wykonanego z laminatu

celulozowo-polietylenowego o gr. 42 (+/- 2) g/m2 oraz grubości folii 16um o szer. 51cm z perforacją co 50 cm o długości 40 m z

odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 23  Grupa 2 poz.  3.  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  podkładu w rolce  wykonanego z laminatu

celulozowo-polietylenowego o gr. 42 (+/- 2) g/m2 oraz grubości folii 16um o szer. 51cm z perforacją co 50 cm o długości 40 m z

odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24  Grupa 2 poz.  3.  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  podkładu w rolce  wykonanego z laminatu

celulozowo-polietylenowego o gr. 42 (+/- 2) g/m2 oraz grubości folii 16um o szer. 51cm z perforacją co 80 cm o długości 40 m z

odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25 Grupa 5 poz. 2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy z włókniny o gr.35g/m2 w kolorze

niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ochraniaczy z włókniny o gr. min. 35g/m2 – do 40 g/m2 w kolorze

niebieskim, przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 26 Grupa 7 poz. 6-7.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla niemowląt bez wycięcia na

kikut pępowinowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 27 Grupa 8 poz.1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pod

Odpowiedź: Pytanie nie kompletne, brak możliwości udzielenia odpowiedzi. 

Pytanie 28 Grupa 1 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu pościeli o następującym składzie:

 poszwa : 210 cm x 160 cm

 poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm

 prześcieradło: 210  cm x 150 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 29  Grupa 2 poz. 1-3  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rolce o gramaturze: 23 gram papier puls
13gram PE .



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 30  Grupa 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rolce o rozmiarze 48cm x 50m.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 31 Grupa 2 poz. 1,3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rolce w kolorze białym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 32 Grupa 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z mankietem polier estrowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 33 Grupa 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarze L-XL.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 34 Grupa 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha:

 Wykonanego z włókniny polipropylenowej  foliowanej od zewnątrz o gramaturze 30 g/m² 

 Wiązanego na troki w talii oraz na szyi

 Rękaw długi zakończony mankietem 

 Kolor:  zielony, niebieski 

 Jednorazowego użytku

 Niesterylny

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 35 Grupa 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.  Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i

umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 36 Grupa 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli:

 wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 33 g/m²

 krótkie rękawy

 wiązana na białe troki w talii oraz na szyi

 łatwe zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących



 rozmiar uniwersalny

 wymiary: 110 cm x 140 cm

 jednorazowego użytku

 niejałowa

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 37 Grupa 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli:

 wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²

 krótke rękawy i wycięcie „Y” pod szyją

 zakładana przez głowę

 rozmiar uniwersalny

 wymiary: 75 cm x 120 cm

 jednorazowego użytku

 niejałowa

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 38 Grupa 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli :

 Wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²

 Rękaw krótki, wiązana na troki przy szyi i w pasie (inne wersje dostępne na zamówienie)

 Jednorazowego użytku

 Niejałowa

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 39 Grupa 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu chłonnego o chłonności min. 810ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 40 Grupa 8 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu chłonnego o chłonności min. 540ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 41 Grupa 9 poz. 1

Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  podpasek  ginekologicznych  o  rozmiarze  8cm  x  34cm  pakowanych  po  20  szt.  z

odpowiednim przeliczeniem ilości.  Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić  do dwóch

miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



Pytanie 42 Dotyczy Grupy 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe podkłady higieniczne, papierowe, podfoliowane, o wymiarach 50m

długości, szerokość 50cm, perforowane co 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 43 Dotyczy Grupy 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe podkłady higieniczne, papierowe, podfoliowane, o wymiarach 50m długości, szerokość
50cm, perforowane co 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 44 Dotyczy Grupy 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe podkłady higieniczne, papierowe, podfoliowane, o wymiarach 50m

długości, szerokość 60cm, perforowane co 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 45 Pytania dotyczące grupy nr 7 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycje: 1,2,3) przedłożenie kart produktowych / kart technicz-
nych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się
potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ. Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszyst-
kich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według
standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający opisał dokumenty wymagane do przedmiotu zamówienia  w SIWZ. 

Pytanie 46 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posia-
dających co najmniej jeden ściągacz taliowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 47 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych wypo-
sażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga opis zgodny z SIWZ. 

Pytanie 48 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycje: 1,2,3) pieluchomajtek dla dorosłych posia-
dające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego,
który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga opis zgodny z SIWZ. 

Pytanie 49 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze
M o rekomendowanym obwodzie w pasie co najmniej 73-122cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 50 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze
L o rekomendowanym obwodzie w pasie co najmniej 92-144cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 51 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja 3) złożenie oferty na pieluchomajtki w roz-
miarze L o maksymalnym obwodzie produktu co najmniej 160 cm – bez rozciągania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



Pytanie 52 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja 1): złożenie oferty na pieluchomajtki dla do-
rosłych o chłonności co najmniej 2850 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza chłonność co najmniej 2850 ml przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 53 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycje: 2,3): złożenie oferty na pieluchomajtki dla
dorosłych o chłonności co najmniej 3050 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza chłonność co najmniej 3050 ml przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 54 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja 5) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-
5kg, ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odpowiedź: Zamawiający  informuje, że  w grupie 7 poz. 5 jest taki opis. 

Pytanie 55 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja 6) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-
9kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 56 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja 7) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-
14kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 57 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja 7) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-
16kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 58 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycje: 4,5,6,7): możliwość przedstawienia doku-
mentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci, typu: PZH, IMiD lub innego równoznacznego, w tym wystawionego
przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający opisał dokumenty wymagane do przedmiotu zamówienia  w SIWZ. 

Pytanie 59 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluchomajtek dla noworodków w rozmiarze 2-5 kg z specjalnym
miejscem na kikut pępowinowy.

Odpowiedź: Zamawiający  informuje , że w SIWZ jest już taki opis. 

Pytanie 60 Pytania dotyczące grupy nr 9
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 9, pozycja 1): podkład ginekologiczny o wymiarach co najmniej

34 x 9 cm i chłonności co najmniej 590 ml, który nie wymaga sterylizacji parą wodną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 61 Grupa 1 poz. 1 Czy zamawiający wymaga prześcieradeł z flizeliny składanych pojedynczo, co usprawni użytkowanie

przez personel medyczny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 
Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  specyfikację
istotnych warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się wiążąca.




