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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 17/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych 

i innego sprzętu medycznego.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dotyczy Części nr 1, poz. 12, 14, 19, 21, 28, 30, 31 – Sprzęt medyczny) 

„Czy zamawiający wydzieli poz. 12, 14, 19, 21, 28, 30, 31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie 

pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 

Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli 

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej 

konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydzieli do osobnej części poz. 12, 14, 19, 21, 28, 30, 31. Modyfikacja SIWZ  

i załączników będzie dostępna od godziny 15:00, co będzie skutkowało również przedłużeniem 

terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dotyczy Części nr 1, poz. 12, 30 – Sprzęt medyczny) 

„Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml, jednostronną?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dotyczy Części nr 1, poz. 19 – Sprzęt medyczny) 

„Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia 

szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, 

zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?” 
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Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dotyczy Części nr 1, poz. 21 – Sprzęt medyczny) 

„• Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu 2 litry z  bezzwrotnym 

zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, 

wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., 

tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, bez portu do 

pobierania próbek, pakowany w opakowanie foliowe? 

• Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt.  

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga worków zgodnych z SIWZ. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dotyczy Części nr 1, poz. 31 – Sprzęt medyczny) 

„• Czy Zamawiający wymaga IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny,  

z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego 

ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio 

twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, 

długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 

15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu 

blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO? 

• Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na 

etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  

• Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu 

na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada 

osłonę z tworzywa sztucznego?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga przyrządu zgodnego z SIWZ. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dotyczy Części nr 2, poz. 1, 13, 14, 22, 31 – Opatrunki) 

„Czy zamawiający wydzieli poz. 1,13-14, 22, 31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 
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złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 

Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli 

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej 

konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydzieli do osobnej części poz. 1, 13, 14, 22, 31. Modyfikacja SIWZ i załączników 

będzie dostępna od godziny 15:00, co będzie skutkowało również przedłużeniem terminu składania  

i otwarcia ofert. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dotyczy Części nr 2, poz. 22 – Opatrunki) 

„• Czy zamawiający dopuści wymiar 6 cm x 8 cm? 

• Czy zamawiający dopuści opatrunek bez dodatkowej luźnej podkładki?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dotyczy Części nr 2, poz. 31 – Opatrunki) 

„Czy zamawiający dopuści kolor niebieski lub biały?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dotyczy Części nr 3, poz. 5 – Pozostałe artykuły medyczne) 

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt.  

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wycenę w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dotyczy Części nr 4, poz. 1, 2 – Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy 

do inhalacji) 

„Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 200 szt.  

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wycenę w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dotyczy Części nr 4, poz. 3 – Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy do 

inhalacji) 

„Czy zamawiający dopuści inne kolory: biały lub niebieski także?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści inne proponowane kolory. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dotyczy Części nr 4, poz. 3 – Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy do 

inhalacji) 

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt.  

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wycenę w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dotyczy Części nr 4, poz. 4 – Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy do 

inhalacji) 

„Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt.  

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wycenę w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dotyczy Części nr 4, poz. 1-4 – Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy 

do inhalacji) 

„Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu 

na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl 

ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1-4. Modyfikacja SIWZ i załączników będzie 

dostępna od godziny 15:00, co będzie skutkowało również przedłużeniem terminu składania i otwarcia 

ofert. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dotyczy Części nr 1, poz. 2 – Sprzęt medyczny) 

„Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na cewniku znajdowało się numeryczne 

oznaczenie rozmiaru.” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (dotyczy Części nr 1, poz. 4 – Sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z balonem 5-15ml?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 (dotyczy Części nr 1, poz. 8-11 – Sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki z rozszerzona skalą o 10%?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (dotyczy Części nr 1, poz. 15 – Sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 19 (dotyczy Części nr 1, poz. 22 – Sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein 89μg/g?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga rękawic zgodnych z SIWZ. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 20 (dotyczy Części nr 1, poz. 23 – Sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający dopuści wycenę zgłębnika o długości 1050 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 21 (dotyczy Części nr 3, poz. 1 – Pozostałe artykuły medyczne) 

„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej 

firmie konkurencyjnej oferty.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu poz. 1. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 22 (dotyczy Części nr 3, poz. 5 – Pozostałe artykuły medyczne) 

„Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wycenę w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 23 (dotyczy Części nr 3, poz. 7 – Pozostałe artykuły medyczne) 

„Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’300szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wycenę w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 24 (dotyczy Części nr 3, poz. 7 – Pozostałe artykuły medyczne) 

„Czy Zamawiający dopuści nerkę medyczną jednorazowego użytku o pojemności 500 ml?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści nerkę o proponowanej pojemności. 
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Treść pytania:  

Pytanie 25 (dotyczy Części nr 3, poz. 8 – Pozostałe artykuły medyczne) 

„Czy Zamawiający dopuści nerkę medyczną 20cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną nerkę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 26 (dotyczy Części nr 3, poz. 15-16 – Pozostałe artykuły medyczne) 

„Czy Zamawiający dopuści wycenę szczotki a’1 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną wycenę ze stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 27 (dotyczy Części nr 1, poz. 13, 37 – Sprzęt medyczny) 

„Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 37 oraz 13 z pakietu 1 i utworzenie z niego odrębnego 

zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji 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 

ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydzieli do osobnej części poz. 13 i 37. Modyfikacja SIWZ i załączników będzie 

dostępna od godziny 15:00, co będzie skutkowało również przedłużeniem terminu składania i otwarcia 

ofert. 

 


