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wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-38/14 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku" 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na 

podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 

roku, poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pytanie 1 -  Pakiet 1, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści igłę 0,3x13mm – 30G, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź. Tak 

Pytanie 2 -  Pakiet 1, poz. 21 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 26G, pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź. Nie 

Pytanie 3 -  Pakiet 1, poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 27G, pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź. Nie 

Pytanie 4 -  Pakiet 1, poz. 24 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 5,5ml, 

pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź. Tak 

Pytanie 5 -  Pakiet 1, poz. 25 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 0,2ml 

z rozszerzeniem do 11ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź. Tak 

Pytanie 6 -  Pakiet 1, poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 22ml w 

opakowaniu a’50szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź. Tak 

Pytanie 7 -  Pakiet 1, poz. 29 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę logiem producenta na 

opakowaniu jednostkowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź. Nie 

Pytanie 8 -  Pakiet 1, poz. 31-32 - Czy Zamawiający dopuści kranik tylko z optycznym 

indykatorem pozycji otwarty/zamknięty, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź. Tak 

Pytanie 9 -  Pakiet 1, poz. 35 - Czy Zamawiający dopuści sterylną zatyczkę do cewników Foleya? 

Odpowiedź. Tak 

Pytanie 10 -  Pakiet 1, poz. 44 - Czy ma na myśli ustnik do spirometru? 

Odpowiedź. Tak 

 

 

Pytanie nr 11 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 19, 20  

Prosimy o doprecyzowanie jakich łyżek laryngoskopowych  Zamawiający oczekuje – do 

laryngoskopów z oświetleniem światłowodowym czy żarówkowym (standardowym)? 

mailto:wssdzkrakow@wp.pl


 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga łyżek laryngoskopowych  do laryngoskopów z oświetleniem 

żarówkowym (standardowym). 

Pytanie nr 12 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 31 

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli kraniki trójdrożne 

z wyczuwalnym i optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty? 

Odpowiedź. Zamawiający ma na myśli kraniki trójdrożne z wyczuwalnym i optycznym indykatorem 

pozycji otwarty/zamknięty. 

Pytanie nr 13 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 47 

Czy Zamawiający z uwagi na bezpieczeństwo infuzji wymaga dodatnio naładowanej (celem 

zatrzymywania endotoksyn) membrany filtra wykonanej z polieterosulfonu? 

Odpowiedź. Zamawiający wykreśla w/w pozycję z przedmiotu zamówienia.  

Pytanie nr 14 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 47 

Czy Zamawiający wymaga w filtrze efektywnej powierzchni filtrującej powyżej 4,1 cm
2
? 

Odpowiedź. Zamawiający wykreśla w/w pozycję z przedmiotu zamówienia.  
 

Pytanie 15  

§4 ust 4- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nr serii i data ważności znajdowały się wyłącznie na 

jednostkowym opakowaniu produktu? 

Odpowiedź. Tak 

Pytanie 16 

§4 ust 4- W przypadku produktów biologicznie czystych producent nie określa daty przydatności 

produktu do użytku. Produkt biologicznie czysty należy zużyć w terminie 5 lat od daty produkcji. Czy 

w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu dotyczącego daty 

ważności w przypadku produktów biologicznie czystych? 

Odpowiedź. Tak 

Pytanie 17 

§4 ust 6- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby faktura dostarczana była drogą elektroniczną w formie 

pliku PDF lub skanu faktury? Oryginał zaś niezwłocznie winien być dostarczone pocztą. 

Odpowiedź. Zapis wskazany w  §4 ust 6 wiąże się z kryterium „funkcjonalność’ określonym w 

13.2.2. SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje faktury w formie elektronicznej, 

opisanej szczegółowo w SIWZ, nie otrzyma on dodatkowych punktów w kryterium 

„funkcjonalność”. Zamawiającym dopuszcza przedłożenie faktury tylko w wersji papierowej, 

przy czym w takiej sytuacji Wykonawca otrzyma mniejszą liczbę punktów. Do §4 ust 6 dodano 

przypis, który precyzuje powołany wyżej zapis.  

Pytanie 18 

§9 pkt. C- W przypadku produktów biologicznie czystych producent nie określa daty przydatności 

produktu do użytku. Produkt biologicznie czysty należy zużyć w terminie 5 lat od daty produkcji. Czy 

w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę aby na opakowaniu jednostkowym umieszczona 

była data produkcji towaru? 

Odpowiedź. Tak 

 

Część nr 1/19 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 19 do osobnego 

pakietu ? 

Odpowiedź. Nie 

Część nr 1/19  

Czy Zamawiający dopuszcza łyżki do laryngoskopu ze światłowodem, 

zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stałe 

zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą 

odbiciom świetlnym, plastikowe, mikrobiologicznie czyste, MILLER 

0,1,2,3 ? 

 

Odpowiedź. W pytaniu 11 Zamawiający doprecyzował, iż wymaga 
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łyżek laryngoskopowych  do laryngoskopów z oświetleniem 

żarówkowym (standardowym) w związku z powyższym zamawiający 

nie dopuszcza w/w produktu.  

Część nr 1/20  

Czy Zamawiający dopuszcza łyżki do laryngoskopu ze światłowodem, 

zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stałe 

zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą 

odbiciom świetlnym, plastikowe, mikrobiologicznie czyste,  

MAC 2,3,4 ? 

Odpowiedź. W pytaniu 11 Zamawiający doprecyzował, iż wymaga 

łyżek laryngoskopowych  do laryngoskopów z oświetleniem 

żarówkowym (standardowym) w związku z powyższym zamawiający 

nie dopuszcza w/w produktu. 

Część nr 1/20 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 20 do osobnego 

pakietu ? 

Odpowiedź. Nie. 
 

Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:  

1) Pkt. 10.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego 

użytku”, znak sprawy: DZP.272-38/14, nie otwierać przed 12.12.2014 r., przed godziną 10.00. 

. 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w terminie do 12.12.2014r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków.” 

 

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 12.12.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie”. 

 

4) Załącznika nr 1B do SIWZ, w którym wkreśla się poz. nr 47. W związku z powyższym zał. nr 1B do 

SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.  

 

 

Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest 

wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

Załączniki: 

 Zmieniony załącznik n1B do SIWZ  
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