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Dotyczy: Postępowania na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  

 
WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 

A.I. 271-5/12 
 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 
uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść 
pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.  
 
Pytanie 1 Pakiet nr 2 , pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną pokrytą silikonem, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 
(specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 
 

Pytanie 2 Pakiet nr 2 , pozycja 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział 

zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 3 Pakiet nr 2 , pozycja 15 

Czy Zamawiający dopuści jałowy żel do cewnikowania w opakowaniach 10ml, spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 
(specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa).   
 

Pytanie 4 Pakiet nr 3 , pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice oznaczone tylko jako wyrób medyczny, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 5 Pakiet nr 3 , pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniach a’200szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać modyfikację 
przy danej pozycji (krótka informacja) wraz z modyfikacją ilościową i odpowiednim przeliczeniem w 
załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 
 

Pytanie 6 Pakiet nr 3 , pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści rękawice z mankietem wzmocnionym tylko poprzecznie, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać modyfikację 
przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – 
ilościowo – cenowa). 
 

Pytanie 7 Pakiet nr 3 , pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści rękawice 3-warstwowe (polimer-lateks-polimer), z mankietem wzmocnionym 

tylko poprzecznie, z zewnętrzną warstwą antypoślizgową, w opakowaniu wewnętrznym: papierowym i 

zewnętrznym: foliowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać modyfikację 
przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – 
ilościowo – cenowa). 
 

Pytanie 8 Pakiet nr 6 , pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła j.u. w rolkach o długości 50m z odpowiednim przeliczeniem ilości, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) wraz z modyfikacją ilościową i 
odpowiednim przeliczeniem  w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – ilościowo 
– cenowa). 
 

Pytanie 9 Pakiet nr 6 , pozycja 10 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki j.u. w opakowaniach a’80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) wraz z modyfikacją ilościową i 
odpowiednim przeliczeniem w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – 
cenowa). 
 



 

Pytanie 10 Pakiet nr 6 , pozycja 11 

Czy Zamawiający oczekuje koca przeciwwstrząsowego – aluminiowego o wymiarze min. 1,6m x 2,4m ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 
(specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 
 

Pytanie 11 Pakiet nr 6 , pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 3,5l, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 12 Pakiet nr 6 , pozycja 17 

Prosimy o określenie oczekiwanej liczby sztuk myjek w opakowaniu.  

W przypadku określenia innej ilości niż 24szt. / op., prosimy o dopuszczenie tej ilości z odpowiednim 

przeliczeniem. 

Odpowiedź 

Zamawiający określa liczbę sztuk myjek w opakowaniu na 20 szt./op. 

Zamawiający dopuszcza inną ilość niż 20 szt/op. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) wraz z modyfikacją ilościową i 

odpowiednim przeliczeniem w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – 

cenowa). 

Pytanie 13 Pakiet nr 6 , pozycja 19 

Prosimy o doprecyzowanie, jakiego papieru oczekuje Zamawiający ? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga papieru UPP-110 HD, typ 2, 110 mm / 20 m 

 

Pytanie 14 wzór umowy § 11, pkt. 1a 

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kary umownej do 0,5% ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 15 wzór umowy § 11, pkt. 1b 

Czy Zamawiający zastąpi bieżący zapis następującym : … w wysokości 10% niezrealizowanej wartości 

umowy …” ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 16 Pakiet nr 4 , pozycja 12 

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli przedłużacz do pomp objętościowych typu infusomat 

Space ? 

Odpowiedź 



4 
 

Zamawiający ma na myśli pompy strzykawkowe. 

 

Pytanie 17 Pakiet nr 2 , pozycja 10, 11, 13 

Prosimy o wydzieleni w/w pozycji do odrębnego pakietu., celem złożenia konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 18 Pakiet nr 2 , pozycja 13 

Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego. Jednorazowe, nieinwazyjne wyroby 

medyczne stosowane w terapii oddechowej, takie jak filtry oddechowe nie muszą być sterylne, a 

mikrobiologiczne czyste. Posiadane przez nas filtry oddechowe nie muszą być sterylne, a mikrobiologicznie 

czyste. Posiadane przez nas filtry oddechowe spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej nr 93/42/EEC, 

posiadają wszelkie dokumenty dopuszczające do obrotu  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i stosowania w 

placówkach świadczących usługi medyczne wymagane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych tj. 

Deklaracje Zgodności wystawianą przez producenta i certyfikat CE zatwierdzony przez zewnętrzny 

uprawniony organ certyfikujący – CZYSTE MIKROBIOLOGICZNIE. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 19 Pakiet nr 6 , pozycja 6 

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu, celem złożenia konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 20 Pakiet nr 13 , pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dwudzielna, pokrytą żelem 

przewodzącym na podkładzie z pianki polietylenowej, rozmiar elektrody 162x129mm o powierzchni 

przewodzącej 108 cm2, owalną gwarantująca równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie niezależnie 

od kierunku jej aplikacji, elektroda jest wyposażona w wypustkę o szerokości 2.5 cm umożliwiającą 

podłączenie do kabla kompatybilnego z urządzeniami EMED, elektrody pakowane po 50 szt. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 21 Pakiet nr 1 , pozycja 1, 2, 3, 4. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 1 poz. 1,2,3,4 i utworzenie 

pakietu 1a oraz dopuszczenie strzykawek z tłokiem w kolorze kontrastującym, z nazwą producenta na 

korpusie strzykawki oraz rozszerzoną czarną czytelną skalą: 

- 2ml rozszerzona skala do 3 ml 



- 5ml rozszerzona skala do 6 ml 

- 10 ml rozszerzona skala do 12 ml 

- 20 ml rozszerzona skala do 24 ml 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza rodzaj strzykawek zadanych w pytaniu Wydzielenie pozycji zgodnie z odpowiedzią 

na pytanie 23 

Pytanie 22 Pakiet nr 1 , pozycja 23. 

Bardzo proszę o wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 23 oraz dopuszczenie kaniul dożylnych z poliuretanu 

minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadający zatyczkę z filtrem hydrofobowy, hamująca 

wypływ krwi. Wyposażony samozamykający się port, sterylizowane EO. Skrzydełka mocujące w kolorze 

identyfikującym rozmiar kaniul. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza rodzaj kaniul zadanych w pytaniu. Wydzielenie pozycji zgodnie z odpowiedzią na 

pytanie 23 

Pytanie 23 Pakiet nr 1 , pozycja 1,2,3,4,23. 

Wydzielenie z pakietu 1 poz. 1,2,3,4,23 i utworzenie pakietu 1a umożliwi przystąpienie innym oferentom i 

złożenie konkurencyjnej oferty cenowej 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym do przedmiotu zamówienia dodana zostaje Część 

(Pakiet) 15 – strzykawki, kaniule (opis w załączniku). Zamawiający tą cześć zamówienia oceniać będzie w 

kryterium cena 70% i walory jakościowo – użytkowe zgodnie z pkt. 17.I. Zamawiający wymaga próbek 

asortymentu zgodnie z pkt. 7.6 SIWZ. Zamawiający wymaga dla tej części doświadczenia zgodnie pkt. 6.2 w 

wysokości minimum 15.000,00 zł brutto. 

 

Pytanie 24  

Zwracam się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 w pozycji 1 rękawic diagnostycznych 

lateksowych, bezpudrowych, uniwersalnych, brzeg rolowany, lekko teksturowane AQL 1,5 zawartość 

protein poniżej 50ug/g, zgodne z normami EN455, EN374 – 1,2. Rozmiary: S, M, L pakowane po 100 szt.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) wraz z modyfikacją ilościową i odpowiednim 
przeliczeniem w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 
 

Pytanie 25  

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 w pozycji 2 rękawic diagnostycznych 

nitrylowych, bezpudrowcyh, cienkich, z podwójnym oznakowaniem, uniwersalne, teksturowane końcówki 

palców. AQL 1,5 zgodne z normami EN455, EN420, EN374, Rozmiary: S, M, L pakowane po 200 szt.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) wraz z modyfikacją ilościową i odpowiednim 
przeliczeniem w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 
 

Pytanie 26 
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Zwracam się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 w pozycji 5 rękawic chirurgicznych sterylnych, 

lateksowych, bezpudrowych, obustronnie polimeryzowane, mankiet rolowany, kształt anatomiczny, 

zewnętrzna warstwa mikroteksturowana, długość 280-300 mm, poziom protein lateksu poniżej 50ug/g. AQL 

1,0. Siła przy rozerwaniu 13N. Zgodnie z normami EN455, EN556. Opakowanie papierowe foliowane 

wewnątrz z zachowanym mankietem umożliwiające łatwe otwarcie. Pakowane po 50 par, w rozmiarach od 

6,0 do 8,5. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 27 

Zwracam się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 w pozycji 5 rękawic chirurgicznych sterylnych, 

lateksowych, bezpudrowych, obustronnie polimeryzowane, mankiet rolowany, kształt anatomiczny, 

zewnętrzna warstwa mikroteksturowana, długość 280 – 300mm, poziom protein lateksu poniżej 50 ug/g, 

AQL 1,0 siła przy rozerwaniu 14N, zgodnie z normami EN455, EN556, Opakowanie papierowo – foliowe z 

zachowanym mankietem umożliwiające łatwe otwarcie. Pakowane po 50 par, w rozmiarach od 6,0 do 8,5 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 28 

Zwracam się z prośbą o zmianę par. 11 pkt 1a projektu umowy na: „Z tytułu niedotrzymania terminu 

dostawy w wysokości 1% niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień opóźnienia”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 29 dot. Pakietu 3 poz. 6-7: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 6-7 z pakietu z rękawicami, aby umożliwi ć większej liczbie 

wykonawców złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 30 dot. Pakietu 11: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu, gdzie obie serwety nie posiadają otworu? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza 

Pytanie 31 dot. Pakietu 11: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z serwetą 75 cm x 45 cm z otworem i przylepcem; 

pozostałe składowe zgodnie z siwz? 

Odpowiedź 



Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo – ilościowo – cenowa). 
 

Pytanie 32 dot. wzoru umowy: 

1. Czy termin realizacji zamówienia dotyczy dni roboczych oraz czy w rozumieniu wzoru umowy za 

dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy? 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki” ? 

3. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 

obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odpowiedź 

1. Dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zgodnie z przepisami Kodeksu 
Cywilnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo 
za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 33 dot. wzoru umowy §11 pkt. 1a: 

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu: 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a/ z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 1% niezrealizowanej części umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, na zapis: 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a/ z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 1% wartości dostawy, której zwłoka dotyczy, za 

każdy dzień opóźnienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 34 Pakiet nr 13: 

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych o dł. 4.5 m? Pozostałe parametry bez zmian 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo – ilościowo – cenowa). 
 

Pytanie 35 Pakiet 1 pozycja 21,22: 

Czy Zamawiający wymaga zestawów do przetaczania pozbawionych szkodliwych ftalanów DEHP co 

potwierdzone ma być badania z niezależnego laboratorium? 

Odpowiedź 
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Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 
(specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 
 
 
 

Pytanie 36 Pakiet 1 pozycja 15: 

Czy Zamawiający dopuści igłę tępą do pobierania leków bez filtra 5 mikronów ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 37 Pakiet 1 pozycja 23: 

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 3 szerokimi paskami kontrastującymi? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 38 Pakiet 1 pozycja 23: 

Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym spełniającym tą samą funkcję co zastawka 

antyzwrotna? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać modyfikację 
przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – 
ilościowo – cenowa). 
 

Pytanie 39 Pakiet 1 pozycja 23: 

Czy Zamawiający dopuści kaniule wyposażoną w samozamykający korek portu bocznego spełniający tą 

samą funkcję co samodomykający ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać modyfikację 
przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – 
ilościowo – cenowa). 
 

Pytanie 40 Pakiet 1 pozycja 1-4: 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z niebieską czytelną i niezmywalną skalą ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać modyfikację 
przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – 
ilościowo – cenowa). 
 



Pytanie 41 Pakiet 4 pozycja 11: 

Czy Zamawiający dopuści Dreny Redona Roz.: od 6 do 18 z performacją na długości 15 cm, spełniające 
pozostałe zapisy siwz ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać modyfikację 
przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – 
ilościowo – cenowa). 
 

Pytanie 42 wzór umowy: 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy 
cenę brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w 
chwili zwarcia umowy stawka podatku VAT ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru umowy. 

 

Pytanie 43 wzór umowy: 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1: 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) Z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 0,5% niezrealizowanej części umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% niezrealizowanej części umowy, 

b) Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy.   

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru umowy. 

 

Pytanie 44 Dot. pakietu 2 poz. 12: 

1) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Foley’a 100% silikonowy wyposażony 

był w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną 10% roztwór gliceryny dającą gwarancję, iż balon w 

wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie utrzymania?  

2)  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik Foley’a 100% silikonowy ma być w pełni 

przeźroczysty tak jak obecnie stosowany w Państwa placówce? 

Odpowiedź 

1. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 
(specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 

2. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 
(specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 
 

 
Pytanie 45 Dot. pakietu 2 poz. 13: 
1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o objętości oddechowej do 1200 ml tak jak 

obecnie stosowany w Państwa placówce? 
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2) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli filtr mechaniczny klasy HEPA 13 o skuteczności 

filtracji w teście cząsteczkowym nie mniejszej niż 99,97% i penetracji nie większej niż 0,03%? 

Odpowiedź 

1. Zamawiający wymaga aby filtr był o objętości do 1500 ml. 

2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 46 Dot. pakietu 2 poz. 15: 

1) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli żel do cewnikowania pakowany w aplikatorze 

harmonijkowym?  

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy żel ma umożliwiać aspirację moczu jedną ręką? 

Odpowiedź 

1. Zamawiający nie precyzuje formy opakowania. 

2. Rodzaj żelu nie ma wpływy na metody  aspiracji.  

Pytanie 47 Dot. pakietu 3 poz. 1: 

1. Czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek  oraz ich zgodności 

z    normami będzie  wymagał, aby rękawice lateksowe niesterylne były produkowane pod kontrolą jednostki 

notyfikowanej ( potwierdzenie zasadności oznakowanie rękawic znakiem CE) i w związku z tym będzie 

wymagała załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną? 

2. Czy do oferty mają być załączone badania potwierdzające możliwość używania rękawic lateksowych 

niesterylnych w kontakcie z żywnością? 

3. Czy zamawiający dopuści  rękawice niejałowe, nitrylowe do badań , bezpudrowe, AQL = 1,5, 

oznakowane jako wyrób medyczny oraz  środek ochrony osobistej, mikroteksturowane z dodatkową 

widoczną teksturą na końcach palców, grubość na palcach 0,09+/- 0,02 mm, wytrzymałość min. 6N. 

Rękawice posiadające stosowne dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w kontakcie z substancjami 

mogącymi wywołać nieodwracalne uszkodzenia zdrowia . Zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez 

jednostkę notyfikowaną, przebadane na przenikalność co najmniej 4 różnych  substancji chemicznych 

zgodnie z EN 374-3, przebadane na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 (szczelność dla 

wirusów), posiadające certyfikat przydatności do kontaktu z  żywnością, zgodnie z normą EN 420, wszystkie 

dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu. Opakowanie maks. 200 szt.? 

Odpowiedź 

1. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

2. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

3. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 Pytanie 48 Dot. pakietu 3 poz. 2: 



1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych 

pakowanych w opakowaniach maksymalnie po 200 szt.? 

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza zakupić rękawice zarejestrowane i 

dopuszczone do obrotu jako wyrób zapewniający ochronę w kontakcie z substancjami mogącymi 

powodować trwałe uszkodzenie zdrowia lub życia? 

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy  rękawice mają być oznakowane jako wyrób 

medyczny oraz środek ochrony osobistej, pragniemy nadmienić iż podwójne oznakowanie umożliwia 

legalne stosowanie rękawic medycznych w zastosowaniach nie związanych z kontaktem z pacjentem ale 

związanych z koniecznością ochrony personelu przed zagrożeniami biologicznymi (kontakt z materiałem 

biologicznym od pacjenta) i chemicznymi. 

4. Czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek  oraz ich zgodności 

z normami będzie  wymagał, aby rękawice diagnostyczne niesterylne były produkowane pod kontrolą 

jednostki notyfikowanej ( potwierdzenie zasadności oznakowanie rękawic znakiem CE) i w związku z tym 

będzie wymagała załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną? 

Odpowiedź 

1. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) wraz z modyfikacją ilościową i 
odpowiednim przeliczeniem w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – 
ilościowo – cenowa). 

2. Zamawiający wymaga zgodności rękawic z normami 374, 455 i 420 zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia 

3. Zamawiający wymaga aby rękawice były wyrobami medycznymi i środkami ochrony osobistej. 
4. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

Pytanie 49 Dot. pakietu 3 poz. 3: 

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych, bezpudrowych do procedur wysokiego 

ryzyka, podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, pakowanych po 50 par, 

z rozdzieleniem na rękawice prawa i lewą. 

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych przeznaczonych do procedur wysokiego 

ryzyka w rozmiarach od 6,0 do 9? 

3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic lateksowych przeznaczonych do procedur 

wysokiego ryzyka pakowanych po 100 szt.? 

Odpowiedź 

1. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) wraz z modyfikacją ilościową i odpowiednim 
przeliczeniem w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 

2. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo – ilościowo – cenowa). 

3. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) wraz z modyfikacją ilościową i odpowiednim 
przeliczeniem w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 

 

Pytanie 50 Dot. pakietu 3 poz. 4: 

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych, lateksowych, bezpudrowych o 

zawartości protein lateksu poniżej 70ug/g spełniające pozostałe wymogi SIWZ 
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2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych, lateksowych, bezpudrowych 

o AQL max. 1,0,  o długości min. 300 mm +/- 10mm oraz sile zrywania 19N. 

Odpowiedź 

1. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo – ilościowo – cenowa). 

2. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 
(specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 
 

Pytanie 51 Dot. pakietu 3 poz.5: 

1. Czy rękawiczki chirurgiczne mają być pakowane w zewnętrzne opakowanie foliowe podciśnieniowo 

pozbawione  powietrza (próżniowe)? Rozwiązanie tego typu pozwala Zamawiającemu na natychmiastową 

identyfikację wszelkich mikrouszkodzeń opakowania i skutecznie wyklucza ryzyko użycia przez lekarza 

wyjałowionej rękawicy. 

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych, lateksowo nitrylowych, 

bezpudrowych o AQL max. 1,0,  o długości min. 300 mm +/- 10mm. 

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siły zrywania 20N? 

Odpowiedź 

1. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
2. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania 

należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 
umowy (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 

3. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania 
należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 
umowy (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 

 

 

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami. Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy 

dokonuje następujących zmian w SIWZ: 

1. Dodana zostaje Część (Pakiet) 15 – strzykawki, kaniule (zgodnie z załącznikiem). Zamawiający tą cześć 

zamówienia oceniać będzie w kryterium cena 70% i walory jakościowo – użytkowe zgodnie z pkt. 17.I. 

Zamawiający wymaga próbek asortymentu zgodnie z pkt. 7.6 SIWZ. .  

2. Zamawiający wymaga dla tej części 15 doświadczenia zgodnie pkt. 6.2 w wysokości minimum 

15.000,00 zł brutto.   

3. W konsekwencji zmianie ulega (Część) Pakiet 1 (zgodnie z załącznikiem).  

4. Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty 
5. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert jest: 

Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 7 luty 2012 r. godz. 10:00. na adres: Krakowskie 
Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w 
Sekretariacie. 



Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7 luty 2012 r. o godz. 10:15 w budynku Al. 
Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja,. 
Zostaje zmienione na: 
Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 9 luty 2012 r. godz. 10:00. na adres: Krakowskie 
Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w 
Sekretariacie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 luty 2012 r. o godz. 10:15 w budynku Al. 
Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja,. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do umowy poprawiona Część (Pakiet) 1.  
2. Załącznik nr 1 do umowy Część (Pakiet) 15 strzykawki, kaniule.  
3. Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty. 
4. Załącznik zmiana ogłoszenia 

 
 
 
 

         Z poważaniem 
 
 
 


