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Nasz znak: ZP.271- 117 .9/16             Kraków, dnia 25.05.2016 r. 

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

 Dostawę niesterylnego sprzętu  jednorazowego użytku 

(ZP 9/16)

         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  1 -  Dotyczy SIWZ punkt  VI.  5  – grupa 14  Prosimy o  potwierdzenie  że  zgodnie  z
formularzem cenowym (wg załącznika  nr  6  do SIWZ) Zamawiający wymaga protokołów
badań producenta potwierdzających spełnianie wymagań przedmiotowych nie starszych niż
2015 r. dla grupy 14 poz. 1 i 2.  

Odpowiedź:  TAK.  Zamawiający  wymaga protokołów badań producenta  potwierdzających
spełnianie wymagań przedmiotowych nie starszych niż 2015 r. dla grupy 14 poz. 1 i 2.  

W związku z powyższym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. VI pkt 5 w następującym zakresie:
“(...)  5.  DODATKOWO  DLA  GRUPY 14  poz.   1  i  2 - protokoły  badań  producenta

potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych, nie starsze niż z 2015 roku.

Pytanie 2 -  Dotyczy SIWZ punkt XV.3.B – grupa 14 poz. 4  Prosimy o wyjaśnienie,  czy nie
nastąpiła omyłka i Zamawiający oceni rękawice foliowe: teksturowane na 10 pkt. a gładkie na
0 pkt? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka w SIWZ w pkt. XV. 3.B –
grupa 14 poz. 4 – winno być: Struktura materiału ( gładkie – 0 pkt chropowate – 10 pkt)

Pytanie  3 - grupa 14- poz. 6. Zwracamy się z prośba o wydzielenie z grupy 14 poz. 6 ( osłonek
medycznych) i utworzenie z niej odrębnego zadania.

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

Pytanie  4 -  dotyczące zapisów umowy paragraf 2 ustęp 1: Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w
zapisach umowy ? Zamawiający podał, że przedmiotem zamówienia jest dostawa „sterylnych
wyrobów” – przedmiotem  zamówienia jest również osprzęt wielorazowy np. w grupie 24

Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  nastąpiła  omyłka  pisarska  w  zapisach  umowy.,
winno być „dostawa niesterylnych wyrobów” 

Pytanie  5 - dotyczące zapisów umowy paragraf 4 ustęp 3: Ponieważ przedmiotem zamówienia w
pakiecie 22-25 są wyroby medyczne czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisów
z umowy dla pakietu 22-25?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje  zapis  z chwilą zawarcia umowy na grupę 22-25.

Pytanie  6 - dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby
Wykonawca załączył do dostawy inny dokument w którym będą szczegółowe informacje o
produkcie (np.data i seria ważności)?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl
mailto:zeromski@bci.pl


Pytanie  7 - dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 

Wykonawca wraz z towarem dostarczał tylko jeden egzemplarz umowy – oryginał faktury?

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

Pytanie  8 - dotyczące zapisów umowy paragraf 13 ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i 

zrezygnuje z wymogu, aby na fakturze znalazły się zapisy dodatkowe zapisy o których mowa w  paragraf 

13 ustęp 1? Wszystkie faktury będą sygnowane numerem umowy, co pozwoli na łatwą identyfikację faktur i 

związanych z nim obowiązków Wykonawcy.

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

Pytanie  9 - dotyczące grupy 24 oraz zapisów umowy i SIWZ – rozdział III punkt 5 podpunkt 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  w grupie 24 poz. 6, poz. 7 drobnego wyposażenia (np. filtr, dren do ssaka), które  nie są
wyrobami medycznymi -  stawka VAT 23%  i  tym samym  zrezygnuje z  konieczności  posiadania dla tego przedmiotu
zamówienia z dokumentów o których mowa rozdział III punkt 5 podpunkt 1?

dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP posiada całe urządzenie do którego jest dedykowany opisany w poz. 6 i 7
przedmiot zamówienia

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza w grupie 24 poz. 6 i 7 wyroby nie będące wyrobami medycznymi i do pkt III. 5
SIWZ  dopisując po pkt. c) nowy podpunkt d) o następującej treści: 

„(...)  d)  w  przypadku  produktów,  które  nie  podlegają  przepisom  ustawy  z  dnia  20  maja  2010  r.  o  Wyrobach
Medycznych,  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  do oferty inne niż  wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania - dotyczy grupy 24 poz. 6 i 7” oraz modyfikuje pkt. VI.2 SIWZ w
tym zakresie.

Pytanie   10  - Ponadto  prosimy  o  podanie  informacji  czy  Zamawiający  znajduje  się  w  trakcie  przekształcenia  w  spółkę
kapitałową?

Odpowiedź: nie 

Pytanie  11 - Grupa 22 Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na 
pozycje 6, 7 i 8 Grupy 22 i zaoferowanie 

– w pozycji 6 popychacza o długości 180 cm

– w pozycji 7 i 8 – zestawów o długości 220 cm,

pozostałe parametry narzędzi zgodne z opisem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ i wydziela z grupy 22 poz. 6 , 7, 8  
tworząc dla nich grupę 22 A

Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. IV. 1 d) w zakresie grupy 22 – wykreśla kwotę 79 310,00 zł  wpisuje kwotę dla grupy 22-
69 430,00 zł a dla grupy 22 A – 9 880,00 zł

Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. VII. 1 w zakresie grupy 22 - wykreśla kwotę: 1 470,00 zł   wpisuje  kwotę  dla grupy 22-
1 350,00 zł a dla grupy 22 A- 120,00 zł

Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. VI. po pkt 9 dopisuje się kolejny punkt 10 o następującej treści:  DODATKOWO DLA
GRUPY 22A - próbka asortymentu dla każdej pozycji  - w ilości po 1 szt.

Pytanie  12 – Grupa 10 pozycja 1- Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hypoalergicznej płytki hydrokoidowej
typu  Convex  w  rozmiarze   115x115  mm,  w  systemie  dwuczęściowym  z  wypukłością  6  mm  zapewniającą  dodatkowe
bezpieczeństwo i komfort, o średnicy pierścienia 55 mm z możliwością docięcia w zakresie 15 – 42 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.



Pytanie  13 – Grupa 10 pozycja 3- Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego spełniającego wymogi
SIWZ z otworem w rozmiarze 15- 60 mm do przycięcia lub w rozmiarze 15-90 mm do przycięcia
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie  14 – Grupa 10 pozycja 4-  Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednoczęściowego worka do stomii
wklęsłej otwartego z płytką hydrokoloidową z wypukłością 6 mm, z filtrem z aktywnego węgla, bezowego lub przeźroczystego z
możliwością przycięcia 15-46 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie  15 – Grupa 10 pozycja 5- Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego spełniającego wymogi
SIWZ z otworem w rozmiarze 15-90 mm do przycięcia
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie  16 – Grupa 10 pozycja 6-  Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka urostomijnego spełniającego
wymogi SIWZ ze średnicą otworu 12-46 mm do przycięcia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający
Pytanie  17 – Grupa 10 pozycja 7- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki stomijnej o średnicy pierścienia
70 mm z możliwością przycięcia w rozmiarze 15-62 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie  18 – Grupa 14 pozycja 3-  Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o wydzielenie wyżej wspomnianej pozycji do
osobnego pakietu np.14 A. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania,  a Zamawiającemu
pozwoli wybrać najkorzystniejsza cenowo ofertę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie  19 – Grupa 14 pozycja 3-  Zwracamy się z prośba o dopuszczenie  rękawic ochronnych, syntetycznych, jałowych,
neoprenowych,  bezpudrowych,  w  kolorze  zielonym,  nieflokowanych  ,  posiadających  powierzchnię  zewnętrzną
mikroteksturowaną,  powierzchnia  zewnętrzna  chlorowana  i  silikonowana,  powierzchnia  wewnętrzna  pokryta  poliuretanem,
silikonowana, długość rękawicy minimum 305 mm ,grubość średnia na palcu 0.185 mm, średnia na dłoni 0.175 mm oraz średnia
na  mankiecie  0.160  mm.  Rękawice  przebadane  na  przenikanie  substancji  chemicznych  zgodnie  z  EN  374-3,  dostępne  w
rozmiarach 6.0 – 9.0.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie  20 – Grupa 14 pozycja 2-  Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200
sztuk, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie  21 – Grupa 14 pozycja 3-Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w wyżej wspomnianym pakiecie
wymaga złożenia próbek ?
Odpowiedź:  Tak

Pytanie  22 – Grupa 1 pozycja 1- 3- prosimy zamawiającego o dopuszczenie podkładów w rolce z perforacją  co 50 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie  23 – Grupa 1 pozycja 1- prosimy o dopuszczenie podkładów na rolce o szerokości rolki 39-40 cm
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie  24 – Grupa 1 pozycja 3- prosimy o dopuszczenie podkładów na rolce o szerokości rolki 58-60 cm szerokości mieści się
w granicy błędu producenta i rolki nie zawsze mają równe 60 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie  25 – Grupa 14 pozycja 3- zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic ochronnych z lateksu, flokowanych w kolarze
żółtym ,  będącym środkiem ochrony indywidualnej  – kategoria I  ,  do minimalnego ryzyka (dyrektywa Rady 89.686/EWG)
Długość 300 mm +/- 10 mm, grubość 0,30 mm +/- 0,03 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar S, M, L, XL.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie  26 – Grupa 17 pozycja 1- Czy zamawiający w tej grupie w poz. 1 dopuści kołderkę grzewczą na całe ciało pacjenta o
wymiarach 213 na 91 cm, jednorazowego użytku, bezlateksowa, dwuwarstwowa, z jednokolorowego  materiału nietkanego  oraz
folii z perforacjami zapewniającymi łatwy dostęp do pacjenta, bez dodatkowych filtrów. Kołdra kompatybilna z urządzeniem Bai
Hugger  model  775 stanowiący  własność  zamawiającego i  tworząca  wraz  z  urządzeniem zintegrowany system ogrzewania
pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.



Pytanie  27 – Grupa 17 pozycja 2- Czy Zamawiający w tej grupie w pozycji 2 dopuści kołderkę grzewczą pod całe ciało
pacjenta  o  wymiarach  221  na  91  cm,  jednorazowego  użytku,  bezlateksową  dwuwarstwową  z  jednokolorowego  materiału
polipropylenowego,  nietkanego  z  perforacjami  zapewniającymi  optymalne  ułożenie  pacjenta,  bez  dodatkowych  filtrów,
dodatkowo otwory zapewniające skuteczne odprowadzanie płynu gromadzącego się  pod pacjentem.  Kołdra kompatybilna z
urządzeniem Bai Hugger model 775 stanowiący  własność zamawiającego i tworząca wraz z urządzeniem zintegrowany system
ogrzewania pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie   28 –  Grupa  15  Prosimy  o  dopuszczenie  –  jednorazowa  maseczka  o  ergonomicznym  kształcie  zapewniającą
anatomiczne dopasowanie uszczelnienie. Mankiet maski oraz część górna korpusu przeźroczysta, ułatwiająca obserwacje stanu
pacjenta . Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny  oraz zawór umożliwiający regulację jego objętości. Elastyczny korpus i
antypoślizgowe krawędzie (rozmiary 4-60) zapewniają wygodny uchwyt dla personelu. Maska wyposażona w pierścień mocujący
kodowany kolorystycznie,  co  ułatwia  identyfikację  rozmiaru  maski.  Materiał  PCW i  PC bez  lateksu  i  bez  DEHP.  Produkt
mikrobiologicznie czysty w foliowym opakowaniu. Maseczki dostępne w rozmiarach od 0-6, 0-  neonatologiczna  6 – duży
dorosły. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

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 17.06.2016 r. godz. 10.00, oraz pkt. XII. Termin otwarcia ofert - w  dniu
17.06.2016 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


