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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 6/2018 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do 

Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego. 

 
część nr 1 – sprzęt medyczny 
 
Pytanie: 

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 

12,14,19,20,24,28,30,31,33,34 ze względu na bardzo duże zróżnicowanie asortymentowe produktów 

zawartych w tej części?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji, o których mowa w pytaniu do osobnej części 

zamówienia. 

 

Pytanie: 

„Poz. 12 czy zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą, pozostałe zgodnie z siwz?” 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

„Poz. 14 czy zamawiający dopuści strzykawkę zbudowaną z cylindra i tłoka wykonanych z 

polipropylenu, pozostałe zgodnie z siwz?” 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie: 

„Poz. 19 czy zamawiający dopuści koreczki luer lock combi?” 

 

Odpowiedź: 

Tak. 
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Pytanie: 

„Poz. 20 czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu dla dorosłych z drenem 2 m?” 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie: 

„Poz. 21 Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym 

zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, 

wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., 

tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?” 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie: 

„Poz. 24 czy zamawiający oczekuje 25 sztuk czy 25 opakowań po 100 szt, wg opisu przedmiotu 

zamówienia?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje 25 opakowań po 100 sztuk. 

 

Pytanie: 

„Poz. 30 czy zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą, pozostałe zgodnie z siwz?” 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

„Poz. 31 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, 

z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską 

klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 cm z 

filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką 

- opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 

150 cm?” 
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Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

„Poz. 34 czy zamawiający dopuści pęsety medyczne sterylne jednorazowe wykonane z ABS?” 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

część nr 2 - opatrunki 

 

Pytanie: 

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 1,3,6,7,8,11-14,31 ze 

względu na bardzo duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tej części?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji, o których mowa w pytaniu do osobnej części 

zamówienia. 

 

Pytanie: 

„Poz. 3,6,7,8 czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?” 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie: 

„Poz. 11-12 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą, która jest wyrobem 

włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, wyrób jednorazowego użytku, klasyfikowana 

zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I?” 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

„Poz. 11-12 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej  

100%?” 
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Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

„Poz. 13-14 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną z zapinką, która jest wyrobem 

włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o 

wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I?” 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

      

Pytanie: 

„Poz. 13-14 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien 

syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych?” 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

część nr 3 – pozostałe  

 

Pytanie: 

„Poz. 4 czy zamawiający dopuści kaczki plastikowe mleczno białe, półprzezroczyste?” 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

„Poz. 5 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 75 szt z przeliczeniem?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści kieliszki do leków w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem 

ilości. 
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część nr 4 – fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy do inhalacji 

 

Pytanie: 

„Poz. 8 czy zamawiający dopuści prześcieradło z fizeliny 210x130 cm?” 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie: 

„Poz. 8 czy zamawiający dopuści prześcieradło z fizeliny 210x160 cm?” 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

„Poz. 9 czy zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem wykonaną z PCV?” 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

„Czy zamawiający wydzieli do osobnej części poz. 1,2,3,8,9?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. nr 1, 2, 3, 8 i 9 części nr 4 do osobnej części 

zamówienia. 

 


