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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 10/17 

 

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

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego. 

 

Pytanie nr 1 (część nr 1, poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania, kod barwny i numeryczny na opakowaniu, pozostałe 

elementy i parametry bez zmian?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści cewników o powyższym opisie. 

 

Pytanie nr 2 (część nr 1, poz. 4) 

„Czy Zamawiający dopuści Cewnik Foley jednostronnie silikonowany, utrzymywany do 7 dni, 

opakowanie podwójne folia+folia/papier?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści cewnika o powyższym opisie. 

 

Pytanie nr 3 (część nr 1, poz. 15) 

„Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wyłącznie z optycznym indykatorem, pozostałe parametry 

bez zmian?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści kraniku trójdrożnego o powyższym opisie. 

 

Pytanie nr 4 (część nr 1, poz. 16) 

„Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną, wyposażona w plastikowy zatrzask, przepływ dla 14G-

305ml/min, 16G,17G,20G-65ml/min, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym spełniającą 

pozostałe parametry?” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści kaniuli dożylnej o powyższym opisie. 

 

Pytanie nr 5 (część nr 1, poz. 17) 

„Czy Zamawiający dopuści aparat do infuzji, długość 180cm spełniający pozostałe parametry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści aparatu do infuzji o długości 180 cm spełniającego pozostałe parametry 

określone w opisie dla tej pozycji. 

 

Pytanie nr 6 (część nr 1, poz. 18) 

„Czy Zamawiający dopuści aplikator typu mini-spike, filtr antybakteryjny 0,45um spełniający pozostałe 

parametry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści aplikator typu mini-spike, filtr antybakteryjny 0,45um spełniający pozostałe 

parametry określone dla tej pozycji. 

 

Pytanie nr 7 (część nr 1, poz. 21) 

„Czy Zamawiający dopuści worki do zbiórki moczu 2l, kranik spustowy typu T spełniające pozostałe 

parametry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści worków do zbiórki moczu 2l wyposażonych w kranik spustowy typu T. 

 

Pytanie nr 8 (część nr 1, poz. 22) 

„Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe spełniające pozostałe parametry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści rękawic chirurgicznych bezpudrowych. 

 

Pytanie nr 9 (część nr 1, poz. 31) 

„Czy Zamawiający odstąpi od parametru „kolec komory kroplowej po użyciu, na całej długości.”?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie odstąpi od powyższego parametru. 



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

   
                                                                                                                                                         ISO 9001:2008  
  

 

St
ro

n
a3

 

Pytanie nr 10 (część nr 1, poz. 34) 

„Czy Zamawiający dopuści pincetę sterylną z polipropelyny (PP) spełniającą pozostałe parametry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści pincety sterylnej z polipropelyny (PP). 

 

Pytanie nr 11 (część nr 1, poz. 36) 

„Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z 10% roztworem gliceryny?” 

 

Odpowiedź: 

Pozycja nr 36 dotyczy cewnika nie strzykawki.  

 

Pytanie nr 12 (część nr 1, poz. 37) 

„Czy Zamawiający dopuści zastawkę dostępu bezigłowego, zastawka umożliwia używanie przez 7 dni 

lub 100 podań, spełniającą pozostałe parametry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści zastawki dostępu bezigłowego, która umożliwia używanie przez 7 dni lub 

100 podań. 

 

Pytanie nr 13 (część nr 1, poz. 39) 

„Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurki tracheostomijnej szarą dla dorosłych, spełniającą 

pozostałe parametry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści opaskę o rurki tracheostomijnej szarą dla dorosłych, spełniającą pozostałe 

parametry dla tej pozycji.  

 

Pytanie nr 14 (część nr 1, poz. 41) 

„Czy Zamawiający odstąpi od parametru „potwierdzoną klinicznie niską przenikalnością gazów 

anestetycznych”?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie odstąpi od powyższego parametru. 

 

 



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

   
                                                                                                                                                         ISO 9001:2008  
  

 

St
ro

n
a4

 

Pytanie nr 15 (część nr 2, poz. 13) 

„Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny, rozciągliwość 100% spełniający pozostałe parametry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści bandaża elastycznego rozciągliwość 100%. 

 

Pytanie nr 16 (część nr 2, poz. 21) 

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek całkowicie foliowy, rozmiar 6x7cm spełniający pozostałe 

parametry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści opatrunku całkowicie foliowego, rozmiar 6x7cm. 

 

Pytanie nr 17 (część nr 2, poz. 22) 

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek, rozmiar 6x8cm spełniający pozostałe parametry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 6x8cm spełniający pozostałe parametry dla tej pozycji. 

 

Pytanie nr 18 (część nr 2, poz. 23) 

„Czy Zamawiający dopuści przylepca, pakowany a’12 spełniający pozostałe parametry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12 spełniający pozostałe parametry dla tej pozycji ze 

stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Pytanie nr 19 (część nr 2, poz. 24) 

„Czy Zamawiający dopuści przylepca, pakowany a’12 spełniający pozostałe parametry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12 spełniający pozostałe parametry dla tej pozycji ze 

stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Pytanie nr 20 (część nr 3, poz. 5) 

„Czy Zamawiający dopuści kieliszek do leków 30ml z podziałką w opakowaniu 75 szt. spełniający 

pozostałe parametry?.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści kieliszki do leków 30 ml z podziałką w proponowanym opakowaniu ze 

stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Pytanie nr 21 (część nr 3, poz. 9) 

„Z uwagi na fakt, iż na rynku pojawiają się produkty nie spełniające żadnych norm prosimy  

o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje okularów zarejestrowanych jako środek ochrony 

indywidualnej co najmniej kategorii II?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby oferowane okulary były zarejestrowane jako środek ochrony 

indywidualnej co najmniej kategorii II. 

 

Pytanie nr 22 (część nr 3, poz. 9) 

„Czy zamawiający oczekuje okularów posiadających ramiona regulowane w zakresie ich długości  

i kąta pochylenia?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby oferowane okulary posiadały proponowane możliwości. 

 

Pytanie nr 23 (część nr 3, poz. 15) 

„Czy zamawiający dopuści szczotkę laboratoryjną, zakończoną włosiem syntetycznym, w opakowaniu 

5 szt. spełniającą pozostałe parametry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści szczotkę laboratoryjną w proponowanym opakowaniu ze stosownym 

przeliczeniem ilości. 

 


