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Nasz znak: ZP.271- 181 .8/16             Kraków, dnia 12.07.2016 r. 

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

 Dostawę sterylnego sprzętu  jednorazowego użytku 

(ZP 8/16)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015,  poz.  2164)  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 i modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 1 Pakiet 2 poz. 1 Czy zamawiający dopuści opakowanie typu folia papier?

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

Pytanie nr 2 Pakiet 2 poz. 1 Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową 1szt.

Serweta operacyjna jałowa 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 6 x 8 cm 1szt.

Rękawice mediCARE lateksowe, bezpudrowe rozm. M 2szt.

Tupfery gazowe  15cmx15cm (kula okrągła) 5szt.

Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm 1szt.

Pojemnik okrągły, skalowany, poj. 120 ml, 85 x 30mm 1szt. 

Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer 1szt. 

Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40) 1szt. 

Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T  1szt.

Cewnik Foley dwudrożny CH (16, 18, 20 LUB 22) bal.30-50ml z plastikową zastawką 1szt.

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

Pytanie nr 3 Pakiet 2 poz. 3

Czy zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu (EO)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 4 Pakiet 2 poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Nerka j.u. 1szt.

Pojemnik okrągły, skalowany, poj. 250 ml, 100 x 53mm 1szt
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Tupfer gazowy kula 3,5cm niejałowy 5 szt.

Pęseta sterylna j.u. plastikowa dł. 13 cm 1szt.

Kompres gaz.niejał.17N 8W 10 cmx10 cm 5szt.

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 5 Pakiet 2 poz. 4 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 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6 Pakiet 2 poz. 5 Czy zamawiający dopuści serwetę 150/180 cm?

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

Pytanie nr 7 Pakiet 2 poz. 5 Czy zamawiający dopuści nożyczki ostro/tępe 15 cm?

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

Pytanie nr 8 Pakiet 2 poz. 5 Czy zamawiający dopuści kleszczyki metalowe do opatrunków 18cm?

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

Pytanie nr 9 Pakiet 2 poz. 5 Czy zamawiający dopuści kleszczyki do igły 18 cm?

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

Pytanie nr 10 Pakiet 42 poz. 5 Czy zamawiający dopuści nożyczki METZENBAUM 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 11 Pakiet 42 poz. 5 Czy zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 12 Pakiet 42 poz. 5 Czy zamawiający dopuści pesetę chirurgiczną 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 13 Pakiet 42 poz. 5 Czy zamawiający dopuści imadło 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 14 Pakiet 42 poz. 5 Czy zamawiający dopuści opakowanie typu folia – papier + dodatkowy pojemnik plastikowy lub 
nerka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 15 Pakiet 2 poz. 1-5 Pakiet 42 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem 
jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem -  zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, 
Art. 30, pkt 1 i 4  Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i 
posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy  odmownej  odpowiedzi  proszę  powołać  się  na  podstawę  prawną,  która  zabrania  wprowadzania  do  obrotu  pakietów

zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 



Pytanie nr 16 Pakiet 41 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści serwetę do rąk z włókniny o gramaturze 50g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie nr 17 Pakiet 41 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści osłona na przewody w rozmiarze 14cm x 250cm o grubości 50g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 18 Pakiet 41 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści osłona na przewody w rozmiarze 16cm x 250cm o grubości 50g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 19 Pakiet 41 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści osłonę o rozmiarze 80cm x 150cm?

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

Pytanie nr 20 Pakiet 41 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści osłonę o rozmiarze 90cm x 100cm?

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

Pytanie nr 21 Pakiet 41 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści osłonę o rozmiarze 105cm x 105cm?

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

Pytanie nr 22 Pakiet 41 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści uchwyty typu rzep w rozmiarze 2cm x 23cm?

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

Pytanie nr 23    Dotyczy    Pakietu 6, poz. 1 – 2  Zwracamy się z zapytaniem,  czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji
Zamawiający wydzieli z  Pakietu 6 pozycje 1 i 2  zawierające siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin w jeden
osobny pakiet producencki (np. Pakiet 6a) 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: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 24    Dotyczy    Pakietu 6,  poz. 1 – 2  Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie
uczciwej  konkurencji  dopuści  do przetargu  siatkę  wykonaną z  polipropylenu monofilamentowego,  grubość  siatki  0,36 mm,
wielkość oczek 1,5 – 1,7 mm, gramatura 55 g/m2, bez kolorowego znacznika?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 25   Dotyczy   Pakietu 6, poz. 2 Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej
konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 10x15cm lub 15x15 cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 26   Dotyczy   Pakietu 6, poz. 1 – 2 Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby
każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 2 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co
usprawnia jej prowadzenie)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 27   Dotyczy   Pakietu 17, poz. 1 – 4 Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji
Zamawiający wydzieli z  Pakietu 17 pozycje 1, 2 , 3 i 4  zawierające siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin w
jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 17a) 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: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 28    Dotyczy    Pakietu 17, poz. 1 – 4  Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie
uczciwej  konkurencji  dopuści  do przetargu  siatkę  wykonaną z  polipropylenu monofilamentowego,  grubość  siatki  0,36 mm,
wielkość oczek 1,5 – 1,7 mm, gramatura 55 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.



Pytanie nr 29   Dotyczy   Pakietu 17, poz. 1 – 4 Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby
każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 2 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co
usprawnia jej prowadzenie)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 30  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór
przesyłamy w załączeniu? ( dot. par. 2 ust.4)

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

Pytanie nr 31 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy
w zakresie zapisów § 9 ust. 2 

Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia 
przez którąkolwiek ze stron od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku 
częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia przez 
Dostawcę,

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

2) w wysokości 0,3 % wartości brutto zamawianej partii materiałów za każdy dzień opóźnienia w jej dostarczeniu, w terminie 
ustalonym w § 5 ust. 2 i 3, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostarczonej z opóźnieniem zamówionej partii 
materiałów 

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

3) w wysokości 0,3 % wartości brutto reklamowanej partii materiałów za każdy dzień opóźnienia w dostawie materiałów 
wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy,   jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii 
materiałów

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

4) w wysokości 0,3 % wartości brutto depozytu, o którym mowa w § 1 ust. 4 za każdy dzień opóźnienia w utworzeniu depozytu
lub jego uzupełnieniu w terminach wskazanych w § 1 ust.  4 i  5  ,   jednak nie więcej  niż 10% wartości  brutto depozytu
utworzonego z opóźnieniem

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

Pytanie nr 32 W pakiecie nr 6 i pakiecie 32 wyspecyfikowanie siatki w pozycjach nr 1 są takie same . Czy wynika to z błędu
popełnionego przez zamawiającego czy to jest zamierzone?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia pomyłkę pisarską i w poz. 1 w grupie 32 rozmiar obowiązujący to 10x15 cm. 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015, poz. 2164) Dyrektor Szpitala zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, modyfikując  pkt. XI.  1
SIWZ:  Termin składania ofert  -  w  dniu 4.08.2016 r. godz. 10.00, oraz pkt. XII.  Termin otwarcia ofert - w  dniu
4.08.2016 r. godz. 10.30 

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.

Zatwierdził 

Dyrektor Szpitala 

Dr med. Zbigniew J. Król


