Kraków, 02.10.2018r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-20/18
Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579
t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
Pytania I
1. Pakiet 1, poz. 1
Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z
perforacją co 80 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o
gramaturze 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów
– bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna
chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 μm , 50 listków?
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
2. Pakiet 1, poz. 1
Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z
perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o
gramaturze 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów
– bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna
chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 μm , 80 listków?
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

3. Pakiet 1, poz. 3
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi
odpowiednim dokumentem?
Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga.
4. Pakiet 1, poz. 3
Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?
Odpowiedz: Tak.
5. Pakiet 1, poz. 3
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i
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lepszej wchłanialności?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
6. Pakiet 1, poz. 3
Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o
rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co
umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
7. Pakiet 1, poz. 3
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?
Odpowiedz: TAK.
8. Pakiet 1, poz. 3
Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy,
nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw,
informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty
poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA
oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję,
bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
9. Pakiet 1, poz. 3
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał
pozytywną opinię?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
10. Pakiet 1, poz. 3
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
11. Pakiet 1, poz. 3
Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?
Odpowiedz: TAK.
12. Pakiet 1, poz. 3
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o
szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?
Odpowiedz: NIE.
13. Pakiet 1, poz. 3
Czy zamawiający dopuszcza rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?
Odpowiedz: NIE.
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14. Pakiet 1, poz. 3
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
15. Pakiet 1, poz. 3
Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
16. Pakiet 1, poz. 1-3
Czy zamawiający pisząc w j.m. sztuka ma na myśli 1 szt. = 1 rolka?
Odpowiedz: TAK
17. Pakiet 1, poz. 1-3
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli
pozycje: 1-3 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie na rolki medyczne. Zamawiający umożliwi w ten
sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym
samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych
cen.
Odpowiedz: NIE
18. Pakiet 1, poz. 11-12
Prosimy o wydzielenie poz.11-12 do osobnego pakietu, 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.
Odpowiedz: NIE.
19. Pakiet 1, poz. 11-12
Czy zmawiający dopuści wyroby o gramaturze min. 20 g/m2?
Odpowiedz: Nie.
20. Pakiet 1, poz. 11-12
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.
21. Pakiet 1, poz. 12
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy , wykonany z jednowarstwowej włókniny
polipropylenowej, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w
kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym
ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?
Odpowiedz: Nie.
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22. Pakiet 1, poz. 12
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z
bawełnianym ściągaczem?
Odpowiedz: Tak.
Pytania II
1. Pakiet 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę lancet w opakowaniu a’200 sztuk z przeliczeniem do 75 pełnych
opakowań?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:
✓ strona internetowa Zamawiającego
✓ a/a
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