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                                                                                                             Kraków, 17 luty 2017 r. 
 

  Dotyczy: postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku”.  
 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

POSTĘPOWANIE A.I.271-4/17 
 

 

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 2015 r. poz. 2164 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 nr 1  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9, pozycja 1,3 serwet wykonanych 

z laminatu 3 warstwowego (włóknina niebieska/folia/włóknina) na całej powierzchni okrywajacej 

pacjenta. Gramatura materiału min 76g/m2. Materiał odporny na penetrację płynów i na rozerwanie,  

niepylący i  niepalny (I klasa palności). 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9, pozycja 1,3 serwety 

o wymiarach min. 200x300cm 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów. 

 

Pytanie nr 3  

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9, pozycja 1,2 podkładu osobno 

pakowany – 4 - warstwowy jednorazowy podkład ochronny na stół operacyjny, przeciwodleżynowy 

z warstwą chłonną pikowaną. O wymiarach min 100x220 warstwa chłonną o wymiarach nie mniej niż 

50x180.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów. 

 

Pytanie nr 4  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9, pozycja 2 serwety wykonanej 

z laminatu 3 warstwowego  (włóknina niebieska/folia/włóknina) na całej powierzchni okrywajacej 

pacjenta. Gramatura materiału min 76g/m2, dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej Materiał 

odporny na penetrację płynów i na rozerwanie,  niepylący i  niepalny (I klasa palności). 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie nr 5  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  9, pozycja nr 5 serwet z  2 -

warstwowego laminatu  na całej powierzchni, o gramaturze min 54g/m2 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów. 

 

Pytanie nr 6  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  9, pozycja nr 5 serwety dolnej 

w rozmiarze 150x200 cm 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów. 

 

Pytanie nr 7 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 9 pozycji nr 8 

Odpowiedź:  

Zmawiający nie wyraża zgody 
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ZESTAW 2: 

dot. przedmiotu zamówienia: 

Pytanie 1 

Pakiet 4 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 90x200 w 

opakowaniu x 40 sztuk, z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem na ilości.   

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa). 

 

dot. wzoru umowy: 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione 

słowem „zwłoki”? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „10% maksymalnej wartości 

brutto tej części zamówienia, o której to wartości mowa w § 3 ust. 2”  zostały zastąpione słowami „10% 

wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy”? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

ZESTAW 3: 

Pakiet nr 4 

Pytanie 1 
Poz.3 prosimy o dopuszczenie prześcieradeł o wymiarach 80x210 cm 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa). 

 

Pytanie 2 

Poz.4 Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł o szerokości rolki 50-51 cm. Czy możemy zaoferować 

prześcieradła o długości rolki 50mb z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 1120 sztuki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa). 

 

Pytanie 3 

Poz. 4 Czy Zmawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 4 w osobny pakiet? Jesteśmy firmą higieniczną i 

zajmujemy się bezpośrednio importem podkładów ochronnych w rolce przez co możemy zaoferować 

lepszy jakościowo towar po niższej cenie co umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne 

wydatkowanie środków budżetowych 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 4: 

Pakiet 2, poz. 1 - 3 

Pytanie: 

Prosimy o dopuszczenie  fartuchów wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, spełniających 

pozostałe wymagania SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 5: 
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Dotyczy części nr 6: 

 

Pytanie 1:  

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 kołderek ogrzewających, które są kompatybilne z urządzeniem 

Warm Touch poprzez zastosowanie adaptera, który zostanie dostarczony wraz z kołderkami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa). 

 

ZESTAW 6: 

 

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 4 poz.3 prześcieradła o szerokości 

80 cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa). 

 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 4 poz.3 prześcieradła pakowanego 

po 75 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa). 

 

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 4 poz.4 prześcieradła bibułowo-

foliowego w roli o szerokości 50cm z nawojem 50m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 

ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa). 

 

Pytanie 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 4 poz.4 prześcieradła bibułowo-

foliowego w roli o szerokości 50cm z nawojem 80m? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa). 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 4 poz.3 i 4 do osobnej grupy  prześcieradeł 

co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie 

oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

     Dyrektor 

    Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                       mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  

 

 


