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Kraków, 6 lipca 2018 r. 

 
Dotyczy:  postępowania pn. „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”.  

                   Znak postępowania A.I.271-9/18. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 
ZESTAW 1  
Pytanie 1: 

Dotyczy Pakiet nr 9: Asortyment zaoferowany w Pakiecie nr 9 tj. testy i etykiety sterylizacyjne nie są wyrobem 

medycznym w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 

679/2010). Z uwagi na powyższe Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych RP nie dokonuje rejestracji wyżej 

wymienionych produktów. Zamawiający jest prawnie zobowiązany do stawiania wymogów jedynie w 

granicach przepisów obowiązującego prawa, zatem wnosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w SIWZ 

punkt 7.6., podpunkt g) w stosunku do pakietu nr 9. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zawartego w SIWZ punkt 7.6., podpunkt g) w stosunku 

do pakietu nr 9. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 7.6 SIWZ, który 

przyjmuje brzmienie: 

„w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego - dokumenty potwierdzające, iż 

oferowane produkty są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych, w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego: deklarację CE, certyfikat CE, 

powiadomienie zgłoszenie do Urzędu Wyrobów Medycznych.  

Nie dotyczy tylko części 9 zamówienia”. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy wzoru umowy § 9, ust.1, punkt b): Prosimy o zmianę zapisu na: „z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy– w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, za każdy 

przypadek niewykonania albo nienależytego wykonania umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 2   

Pytanie: 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 17 z Pakietu 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Wydzielenie 

poz. 17 zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się 

na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji 

w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen 

asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu bezpieczne 

nakłuwacze jednorazowego użytku faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości 

dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami 

zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 3   

Pakiet 2 

Pytanie 1: 

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego sterylnego fartucha 

chirurgicznego spełniającego wymagania SIWZ o odporności na przenikanie płynów 37 cm H2O oraz o  

odporności na penetrację mikrobiologiczną na mokro BI 4,4? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2: 

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha ochronnego jednorazowego 

niesterylnego dostępnego w rozmiarze uniwersalnym? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

Pytanie 3: 

Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowej odzieży operacyjnej spełniającej 

wymagania SIWZ wykonanej z włókniny SMS? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 4: 

Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowej odzieży operacyjnej spełniającej 

wymagania SIWZ wykonanej z włókniny SMMS? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

ZESTAW 4  
Pakiet nr 2 

Pytanie 1: 

Pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS , która jest 

równoważna z włókniną SMMMS ? Fartuch odporny na przenikanie płynów   36,0 cm H2O na całej 

powierzchni fartucha ( norma EN 20811 wymaga  >=20 cm H2O), odporny na penetrację mikrobiologiczną  na 

mokro 3,2 ( norma >=2,8)? 

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2: 

Pozycja 2 – Czy można zaoferować fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS , która jest równoważna 

z włókniną SMMMS, który posiada wzmocnienia wykonane z włókniny polipropylenowej i mikroporowatej 

folii polietylenowej o gramaturze 28g/m2? 

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 

Pozycja 3 – Czy można zaoferować fartuch ochronny w rozmiarze uniwersalnym? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

Pytanie 4: 

Pozycja 4 - Czy można zaoferować ubranie chirurgiczne ( bluza + spodnie ) wykonane z włókniny SMMS , 

która jest równoważna z włókniną SMMMS? 

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

ZESTAW 5  

Pytanie 1: 

Pakiet 3, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 2: 

Pakiet 3, poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

Pytanie 3: 

Pakiet 3, poz. 19 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy do mycia ze środkiem myjącym o wymiarach 17,2cm x 

24,2cm (±1,0cm) spełniającej pozostałe parametry SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 
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ZESTAW 6  

Pytanie 1: 

Pakiet 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny typu SMS. 

Odporny na przenikanie płynów 50,47cm H2O, odporny na penetrację mikrobiologiczną na mokro BI 4,49 przy 

zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2: 

Pakiet 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny typu SMS. 

Odporny na przenikanie płynów 66cm H2O, odporny na penetrację mikrobiologiczną na mokro BI 3,2 (pole 

krytyczne) przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 

Pakiet 2, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny SMS przy 

zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: W pakiecie 2 poz. 4 Zamawiający opisuje wyłącznie jednorazową odzież operacyjną (bluza + 

spodnie). Zamawiający nie opisuje w tej pozycji fartuchów. 

 

Pytanie 4: 

Pakiet 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu wykonanego z materiału 2 

warstwowego 60g + 2 warstwowe wzmocnienie 80g co łącznie w strefie krytycznej stanowi materiał 4 

warstwowy o gramaturze 140g/m2. Dodatkowo osobno pakowany 3 warstwowy jednorazowy podkład 

ochronny na stół operacyjny z warstwą chłonną pikowaną? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: 

Pakiet 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu wykonanego z materiału 2 warstwowego 

60g + 2 warstwowe wzmocnienie 80g co łącznie w strefie krytycznej stanowi materiał 4 warstwowy o 

gramaturze 140g/m2. Dodatkowo osobno pakowany 3 warstwowy jednorazowy podkład ochronny na stół 

operacyjny z warstwą chłonną pikowaną? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6: 

Pakiet 7, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 180 x 180cm w zamian za 

serwetę w rozmiarze min. 140 x 190cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

Pytanie 7: 

Pakiet 7, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 

7cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60 g/m2 oraz warstwy 

chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m2, dodatkowo zintegrowana z organizatorami przewodów. Łączna 

gramatura serwety w strefie krytycznej 140 g/m2. 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, 

wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm 

x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. 

Z osobno pakowaną serwetą 100cm x 150cm i osobno pakowaną taśmą chirurgiczną 2 x 22cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8: 

Pakiet 7, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 

dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 

dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 

dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 
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4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 

g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 

85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana 

teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.  

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, 

wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm 

x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

Pytanie 9: 

Pakiet 8, pozycja 1 – 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii chirurgicznej pakowanej zewnętrznie 

folia – papier? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zewnętrznego opakowania folia – papier. 

 

Pytanie 10: 

Pakiet 8, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii w rozmiarze 42 x 42cm lub 45 x 55cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ. 

 

Pytanie 11: 

Pakiet 8, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii w rozmiarze 60cm x 52cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ. 

 

Pytanie 12: 

Pakiet 8, pozycja 5 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 7  

Pytanie 1: 

Pakiet 2 poz. 1  

Ad. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu spełniania I klasy palności i 

wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych, których niepalność  potwierdzona jest 

oświadczeniem producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2: 

Ad. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów odpornych na przenikanie płynów nie 

mniej niż 49,5 cm H2O na całej powierzchni fartucha oraz odpornych na penetrację mikrobiologiczną na mokro 

BI 3,0.  

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 

Pakiet 2 poz.2. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu spełniania I klasy palności i wyrażenie 

zgody na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych, których niepalność  potwierdzona jest oświadczeniem 

producenta. 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4: 

Pakiet 2 poz. 4 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jednorazowej odzieży operacyjnej 

z włókniny polipropylenowej SMMS.  

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 
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Pytanie 5: 

Pytania dotyczące zapisów Umowy: 

Prosimy o modyfikację zapisu § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: 

„Zmianie ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6: 

Pytania dotyczące zapisów Umowy: 

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 4 ust. 8 terminu na realizację 

reklamacji do 5 dni roboczych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7: 

Pytania dotyczące zapisów Umowy: 

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do 

wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 9 ust. 1 lit. a oraz do wysokości 0,5% w § 9 

ust. 1 lit. c. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają 

Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku 

obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8: 

Pytania dotyczące zapisów Umowy: 

Prosimy o modyfikację zapisu § 9 ust. 1 lit. b oraz lit. c projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w 

zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości 

brutto całej umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i 

narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w 

przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 9: 

Pytania dotyczące zapisów Umowy: 

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3 ust. 4a o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania 

umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana 

umowy nastąpi w formie aneksu.”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 10: 

Pytania dotyczące zapisów Umowy: 

Prosimy o wykreślenie zapisu § 11 ust. 3 projektu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 8   

Pytanie 1: 

Pytanie 1 – do specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej (pakiet 5, poz. 6) 

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania lepszego od opisanego tj. naprzemiennie pakowanej włókniny, gdzie 

obydwie warstwy wykonane są ze 100% polipropylenu o gramaturze min. 55g, gdzie pierwsza warstwa posiada 

minimum 3 warstwy włókien polipropylenu, a druga minimum cztery warstwy, pakowane naprzemiennie w 

kolorach niebieski/zielony, opakowania, a 120 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, 

zaokrąglając w górę. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 2: 

Pytanie 2 – do specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej (pakiet 5, poz. 7) 

Prosimy o dopuszczenie materiału zgodnego z SIWZ, w opakowaniu a’ 100 sztuk, z odpowiednim 

przeliczeniem ilości opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

Pytanie 3: 

Pytanie 3 – do specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej (pakiet 5, poz. 8) 

Prosimy o dopuszczenie rękawów zgodnych z SIWZ o gramaturze 60g. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 



NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614  
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

 

Strona 6 z 10 

 

Pytanie 4: 

Pytanie 4 – do specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej (pakiet 5, poz. 8.6) 

Prosimy o dopuszczenie rękawa o rozmiarze 20cmx60mmx100m z fałdą. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

ZESTAW 9     

Pytanie 1: 

Pakiet 1, poz.3-5 

Prosimy o wydzielenie poz.3-5 do osobnego pakietu z uwagi na niejednolity charakter pakietu, ponadto takie 

rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej 

oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie 

niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2: 

Pakiet 1, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przelicze-niem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3: 

Pakiet 1, poz.4-5 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przelicze-

niem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4: 

Pakiet 3, poz. 4,6,10,11 

Prosimy o wydzielenie poz. 4,6,10,11 do osobnego pakietu z uwagi na szeroki zakres asortymentu w nim 

zawartego, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na 

złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych 

ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: 

Pakiet 3, poz.4 

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml – skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt 

cylindrowy 8 mm+/- 2 , ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do 

opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną,  czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, 

niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

Pytanie 6: 

Pakiet 11, poz.1 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

Pytanie 7: 

Pakiet 11, poz.1 

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% 

aerozoli biologicznych? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

Pytanie 8: 

Pakiet 11, poz.1 

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową, wyposażona w sztywnik zapewniający 

łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na gumki, maska typu II zgodnie z EN 14683, posiada 
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wyraźne oznakowanie kolorystyczne zewnętrznej strony maski (strona zewnętrzna zielona, strona wewnętrzna 

biała), pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

ZESTAW 10  

Pytanie 1: 

Dotyczy zapisów SIWZ: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę - zgodnie z pkt 7.6. a) SIWZ: 

(…) Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej – może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą 

(…). 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy Parametry Techniczne: 

Dot. pakietu nr 5, poz. 2-5 

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność 

wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta 

papieru, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, 

zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego. 

Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wynosiła 

dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 3: 

Dot. pakietu nr 5, poz. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kombinacji włókniny zielonej z niebieską o gramaturze 57 

g/m2, pozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

Pytanie 4: 

Dot. pakietu nr 5, poz. 8.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rękawów papierowo- foliowych o wymiarze 120 mm x 200 

m, pozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

Pytanie 5: 

Dot. pakietu nr 5, poz. 8.1-8.6 

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po 

sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania 

wyników testu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 6: 

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach 

umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest 

jednorazowego użytku? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o 

powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868 ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, 

termokurczliwą folią? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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ZESTAW 11  

Pytanie 1: 

Pakiet nr 3, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki pakowanej a’80 szt.  - z odpowiednim 

przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 

Pytanie 1: 

Pakiet nr 3, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 60 ml? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Pakiet nr 3, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki kompatybilne z wymienionymi przez Zamawiającego pompami na 

podstawie oświadczenia producenta strzykawek? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3: 

Pakiet nr 3, poz. 1-11 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, 

umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 

korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4: 

Pakiet nr 3, poz. 17 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, 

umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 

korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: 

Pakiet nr 3, poz. 17 

Czy Zamawiający dopuści igłę do pena w rozmiarze 0,25x6mm, zamiast 0,25x5mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
ZESTAW 12     

Pytanie 1: 

1. Pakiet nr 5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w ilości żądanej przez Zamawiającego (5 szt. bądź 2 

mb) dla jednego rozmiaru z danej grupy asortymentowej tj: 

poz. 1 – 5 szt. 

poz. 2-5 – 5 szt. z jednego rozmiaru papieru 

poz. 6 – 5 szt. 

poz. 8.1-8.6 – 2 mb jednego rozmiaru rękawa 

Wyroby z jednej grupy asortymentowej mają takie same parametry i właściwości, co pozwala na podstawie 

jednego rozmiaru na ocenę jakości wyrobów. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 2: 

2. Pakiet nr 5 poz. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie arkuszy absorpcyjnych w opakowaniach 1000 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenową”. 

 
ZESTAW 13      

Dotyczy: A.I.271-9/18, PAKIET 3, pozycja 16 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do 

płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności 

dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta 

zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone 

klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed 
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uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika 

wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych 

strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w 

fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki – 

brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie 

powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) 

zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-

strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w 

ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym przeliczeniem zamawianej ilości.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet?  

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się 

na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

MODYFIKACJA SIWZ 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w zakresie dokumentów wymaganych od podmiotów zagranicznych. 

 

Pkt 7.6. SIWZ, dział pn. „Dokumenty podmiotów zagranicznych, w tym oświadczenia 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia” przyjmuje brzmienie: 
„Dokumenty określa §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium kraju (RP) składa 

dokumenty: 

1.  W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.6. lit. c) specyfikacji składa 

informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

2.  W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 7.6. lit. f) specyfikacji składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyżej, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby, z zastrzeżeniem terminu złożenia oświadczenia, odpowiadającego terminowi 

wymaganemu przy wystawieniu dokumentu zastępowanego oświadczeniem (nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert).  

4.  Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.6. 

lit. c) specyfikacji, składa dokument o którym mowa w pkt 1 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 14 i 21 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, 

w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zastrzeżeniem terminu złożenia oświadczenia, odpowiadającego 

terminowi wymaganemu przy wystawieniu dokumentu zastępowanego oświadczeniem (nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert).  

5.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu”. 

 

 

 

 

 



NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614  
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

 

Strona 10 z 10 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - związku 

z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami - dokonuje zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert. 
 

 

Pkt 15 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 24 lipca 2018 r. godz. 12:00 na adres: Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 

Administracja, w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Wykonawca zostanie powiadomiony 

o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2018 godz. 13:00 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 12. 

(…)” 
 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 06/07/2018 r. 
 

 

                                                                                                    Dyrektor  

        Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

                                                                                mgr Teresa Zalewińska-Cieślik    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


