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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„ Dostawę materiałów opatrunkowych ”

(ZP 16/2016) 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  2015  r.  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 uczestnika postępowania i zmienia treść SIWZ. 

1.Pytanie dot. Grupy 2 poz.1-5
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunku hydrokoloidowego 
zbudowanego z trzech hydrokoloidów, tj. żelatyny, pektyny oraz karboksymetylocelulozy
sodowej 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

2. Pytanie dot. Grupy 9 poz.4-5
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.  Państwa zgoda 
zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród 
większej liczby złożonych ofert.
Odpowiedź: 
SIWZ pozostaje bez zmian.

3. Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  z Grupy 8 pozycji 5 i 6 , co umożliwi 
udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie 
korzystnej oferty cenowej?
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

4. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  z Grupy 8 pozycji 14, 15, 16 i 17, co 
umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu 
otrzymanie korzystnej oferty cenowej?
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

5. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  z Grupy 8 pozycji 22, co umożliwi 
udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie 
korzystnej oferty cenowej? 
Odpowiedź:
Zamawiający wydziela z poz. 8 poz. 22 i tworzy dla poz. 22 Grupę nr 8 b.
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6. Pytanie
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w Grupie 8 w pozycji nr 20 wymaga 25 op. czy 25 
sztuk. Jeżeli wymaga 25 op. to po ile sztuk w op.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga  25 opakowań po 1 sztuce w opakowaniu.

7. Pytanie
 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w Grupie 8 w pozycji nr 27 wymaga 36 op. 
czy 36 sztuk. Jeżeli wymaga 36 op. to po ile sztuk w op.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga  36 opakowań po 1 sztuce w opakowaniu.

8. Pytanie 
Czy w Grupie 8 w poz. 23 Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu zamykania ran w klasie i sterylnej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

9. Pytanie dot. Grupy 8
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z grupy 8 pozycji nr 10, 11 i utworzenie oddzielnej
grupy?
Odpowiedź:
Zamawiający wydziela z Grupy 8 poz. 10 i 11 i tworzy dla nich Grupę 8a.

10. Pytanie dot. Grupy 8 poz. 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania gazika w rozmiarze 4x12cm, pozostałe zgodne z 
SIWZ. 
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

11. Pytanie dot. Grupy 8 poz. 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania gazika w rozmiarze 9x12cm, pozostałe zgodne z 
SIWZ.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

12. Pytanie dot. Grupa 8
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z grupy 8 pozycji nr 29 i utworzenie oddzielnej 
grupy?
Odpowiedź:
Zamawiający wydziela z Grupy 8 poz. 29 i tworzy dla poz. 29 Grupę 8c.

13. Pytanie dot. Grupy 8 poz. 29
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w grupie 8 poz. 29 kompresów 
ocznych w rozmiarze 5,5x7,5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Nie.

14. Pytanie dot. Grupy 8 poz. 29
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w grupie 8 poz. 29 kompresów 
ocznych w rozmiarze 6x5,2 cm, pozostałe zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Dopuszcza.

15. Pytanie dot. Grupy 8
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z grupy 8 pozycji nr 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 i
utworzenie oddzielnej grupy?



Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

16. Pytanie dot. Grupy 1, poz. 1
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

17. Pytanie dot. Grupy 1, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9 cm x 11 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

18. Pytanie dot. Grupy 5, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7 cm x 9 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

19. Pytanie dot. Grupy 5, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści hipoalergiczny, przeźroczysty, sterylny plaster do mocowania i zabezpieczania 
wkłuć naczyniowych o wymiarach 6 cm x 8 cm z wycięciem na port pionowy. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wymiary  6 cm x 8 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

20. Pytanie dot. Grupy 8, poz. 5-7
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

21. Pytanie dot. Grupy 8, poz. 10
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9.

22. Pytanie dot. Grupy 8, poz. 11
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9.

23. Pytanie dot. Grupy 8, poz. 11
Czy Zamawiający dopuści gazik jałowy nasączony 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar 10 cm x 16 cm,
op. x 50 szt.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

24. Pytanie dot. Grupy 8, poz. 21
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, 



umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

25. Pytanie dot. Grupy 8, poz. 21
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9 cm x 11, w opakowaniu papier – papier. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

26. Pytanie dot. Grupy 8, poz. 21
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne 
laboratorium.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

27. Pytanie dot. Grupy 8, poz. 28
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

28. Pytanie dot. Grupy 8, poz. 28
Czy Zamawiający dopuści włókninowy opatrunek w rozmiarze 10 cm x 10 cm, rozmiar wkładki chłonnej 5
cm x 5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

29. Pytanie dot. Grupy 8, poz. 29
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

30. Pytanie dot. Grupy 8, poz. 29
Czy Zamawiający dopuści jałowy kompres oczny w rozmiarze 65 x 95 mm. Pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

Ponadto Zamawiający zmienia treść:
-   SIWZ z dnia 10 maja 2016 r.:
1. Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę należy złożyć do dnia 24 maja 2016 r.  do godz.  9.00  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 24 maja 2016r.  o godz.  
9.30   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.

W załączeniu :
załącznik nr 5 do SIWZ.

ZATWIERDZIŁ:
lek. med. Krzysztof Bartoszewski
Dyrektor Szpitala ds. Lecznictwa


