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Kraków, 10 października 2016r. 

 

wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-28/16 

Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku " 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

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

podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 

roku, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie: 

 

1. Pakiet nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji 1 oraz 2 następujących produktów: 

 
Poz. 1 Podkład higieniczny j. uż. perforowany na kozetkę w rolce nie składany rozmiar szer. 51cm x 

perforowany co 80 cm x 50 odcinków / 40 m w rolce/ , podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła , 

gramatura 2x 16,5g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość folii min. 20 mikrometrów , powierzchnia 

tłoczona wygniatana , chłonność min.160 g/m2 /kolorowe minimum 4 kolory - niebieski, zielony , 

żółty i łososiowy/  ( przeliczenie ilości z 5000 rolek o długości 49,5mb na 6200 rolek a’40mb) 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 
Poz. 2  Podkład higieniczny j.uż. perforowany na kozetkę w rolce nie składany rozmiar szer.51cm x 

perforowany co 50 cm x 80 odcinków / 40 m w rolce/ , podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła , 

gramatura 2x 16,5g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość folii min. 20 mikrometrów ,powierzchnia 

tłoczona wygniatana ,chłonność min.160 g/m2 / kolorowe minimum 4 kolory niebieskie , zielone, 

żółty i łososiowy (przeliczenie ilości z 2000 rolek a’50mb na 2500rolek a’40mb) 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 
Pragniemy zauważyć, że Zamawiający od 2014 roku kupuje i używa ww. produkty i do tej pory nie 

zgłaszał uwag co do jakości wyrobu, dlatego prosimy o przychylenie się do naszej prośby. 

Jednocześnie w przypadku dopuszczenia ww. produktów i chęci zwiększenia konkurencyjności 

postępowania, prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia 

oferty na te dwie pozycje w tym postępowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 

2. Pakiet 1, pozycja 1-2. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 podkładu higienicznego na kozetkę 

perforowanego co 38 cm w rozmiarze 50 cm x 50 m.b. wykonanego z jednej warstwy bibuły 23g/m2 

oraz jednej warstwy folii 10g/m2 w czterech kolorach: białym, niebieskim, zielonym i różowym, 

spełniającego pozostałe zapisy SIWZ. 
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Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

3. Pakiet 1, pozycja 3. Prosimy o dopuszczenie serwety operacyjnej o wymiarach 50x60 cm z 

otworem przylepnym o śr. 6x8cm. 

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

4. Pakiet 1, pozycja 4. Prosimy o dopuszczenie serwety operacyjnej o wymiarach 75x80 cm z 

otworem przylepnym o śr. 6x15 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

5. Pakiet 1, pozycja 5. Prosimy o dopuszczenie serwety operacyjnej o wymiarach 45x75 cm z 

otworem przylepnym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

6. Pakiet 1, pozycja 6. Prosimy o dopuszczenie serwety operacyjnej o wymiarach 50x60 cm z 

otworem o śr. 6x8 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

7. Pakiet 1, pozycja 7. Prosimy o dopuszczenie prześcieradła: 

 Wymiary około 210 cm x 80 cm. 

 Pasuje na standardowe kozetki (180-190 x60-70 cm). 

 Wykonane z miękkiej, wytrzymałej i miłej w dotyku włókniny sanitarnej. 

 Gumka wszyta w górnej i dolnej części zapewnia utrzymanie prześcieradła na właściwym miejscu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe prześcieradło pod warunkiem spełnienia zapisu 

SIWZ w/w zakresie. 

8. Pakiet 1, pozycja 8. Prosimy o dopuszczenie prześcieradła wykonanego z włókniny 

polipropylenowej. 

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

9. Pakiet 1, pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS, 

spełniający pozostałe zapisy SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

10. Pakiet 1, pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMMS, 

spełniający pozostałe zapisy SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

11.  Pakiet 1, pozycja 11. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie maseczki ochronnej typu FFP3 dla 

personelu bez zaworu posiadającą najwyższą zdolność filtracji 99,99%, zgodną z normą EN 

14638:2005, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

12. Pakiet 1, pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści serwety sterylne o wymiarach 75x90 cm z 

otworem owalnym 6x8 cm?     

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

13. Pakiet 1, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści serwety sterylne o wymiarach 80x90 cm?     

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca dla 

wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 


