
 
        Rawa Mazowiecka, dn. 04.03.2019 r.  

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów 

opatrunkowych” o numerze sprawy  ZP/ 03 /2019  

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje że 

w postępowaniu dotyczącym dostawy sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów 

opatrunkowych w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i Zamawiający udzielił 

odpowiedzi i wyjaśnień: 

Pytanie nr 1 
Pytanie 1 dot. pakiet nr 6 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o podanie pojemności wkładów workowych, np. 1000 ml., 2000 ml., 3000 
ml. 
Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, ze wymagana pojemność to 1000 ml.  
 
Pytanie nr 2 
Pytanie nr 1 dotyczy Zadanie nr 8 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podania ceny jednostkowej za opakowanie zawierające 100 
lub 200 sztuk rękawic (standardowa pojemność opakowania rękawic diagnostycznych) z 
odpowiednim przeliczeniem liczby sztuk na opakowania albo możliwość podania cen jednostkowych 
za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Takie rozwiązanie pozwoli wykonawcom 
swobodniej ukształtować ceny, co zwiększy konkurencyjność postępowania 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane 
zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych. 
Zadanie nr 8 Poz. 2 – zamawiający wymaga podania ceny za 1 parę.  
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści: 
"Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania 
mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie 
będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm". 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 Pytanie nr 4 
Zadanie nr 1, pozycje 1 - 8 
Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 5 



 
Zadanie nr 2, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści wycenę korków za opakowanie a’250 szt. z przeliczeniem ilości na 60 
opakowań? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 6 
Zadanie nr 3, pozycje 1 - 3 
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 7 
Zadanie nr 3, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowania a’70 szt. z przeliczenie mi zaokrągleniem 
„w górę” ilości do 572 opakowań? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 8 
Zadanie nr 3, pozycje 9 - 10 
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o długości 150cm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
  
Pytanie nr 9 
Zadanie nr 4, pozycja 11 
Czy Zamawiający ma na myśli zestaw do drenażu grawitacyjnego Robinsona z drenem silikonowym o 
dł. 50cm z 6 otworami bocznymi i linią RTG oraz workiem zbiorczym 500ml? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 
Pytanie nr 10 
Zadanie nr 6, pozycja 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji 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 nr 11 
Zadanie nr 8, pozycja 4 



 
Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na końcach palców, co zapewnia dobry chwyt? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zaoferowania rękawic teksturowanych na końcach palców 
 
Pytanie nr 12 
Zadanie nr 9, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 13 
Zadanie nr 9, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 14 
Zadanie nr 9, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 15 
Zadanie nr 9, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 16 
Zadanie nr 9, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty pakowane a’100sztuk, oraz wycenę za 1 opakowanie? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 17 
Zadanie nr 10, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowania a’90 szt. z przeliczenie mi zaokrągleniem 
„w górę” ilości do 278 opakowań? 



 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
 
Pytanie nr 18 
Zadanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 19 
Zadanie nr 14, pozycja 4-5 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’3sztuki z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 20 
Zadanie nr 14, pozycja 6-7 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 21 
Zadanie nr 14, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’25sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 22 
Zadanie nr 14, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’5kg, z przeliczeniem zamawianej 
ilości?  
Odpowiedź:  



 
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 kg. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 23 
Zadanie nr 14, pozycja 15 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 24 
Zadanie nr 16 
Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 25 
Zadanie nr 16 
Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 80m, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 26 
Zadanie nr 18 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ceny jednostkowej za 1 szt. W przypadku cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to 
konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). 
 
Pytanie nr 27 
Dotyczy pakietu nr 3  poz. 7 i 8   
Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy strzykawki dedykowane do pomp infuzyjnych o 
pojemności 50/60 ml mają posiadać jednostronną, czarną niezmywalną skalę co 0.1 ml do 60 ml ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 
Pytanie nr 28 
Dotyczy rozdziału nr VI SIWZ 
Czy Zamawiający wprowadzi wymóg dostarczenia ulotek/folderów potwierdzających wymagane w 
formularzu cenowym parametry oferowanego asortymentu?  
Zgodnie z obecnymi zapisami SIWZ Zamawiający nie ma możliwości dokładnej oceny zgodności 
zaoferowanego asortymentu z wymaganym w formularzu cenowym opisem. Wprowadzenie wymogu 
dołączenia katalogów pozwoli Zamawiającemu  uniknąć niezgodności asortymentowych na każdym 
etapie postępowania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty katalogów.  



 
 
Pytanie nr 29 
Dotyczy załącznika nr 1 pkt 4 stanowiącego Formularz oferty: 
Prosimy o dostosowanie formularza ofertowego do przedmiotu postępowania. Przedmiotem 
postępowania są wyroby medyczne i materiały opatrunkowe, nie leki. 
Odpowiedź:  
Nastąpiła oczywista omyłka pisarska i formularz ofertowy zostanie dostosowany.  
 
Pytanie nr 30 
Dotyczy załącznika nr 6 stanowiącego wzór umowy 
W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest sprzęt jednorazowego użytku, czy Zamawiający 
potwierdza, że wymagany w par. 4 ust 3 12-miesięczny termin gwarancji jest tożsamy z oferowanym 
terminem ważności.  
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że wymagany termin to 12 miesięcy.  
 
 
Pytanie nr 31 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były 
traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są 
realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można 
było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były 
traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano. Nie dotyczy to zamówień 
na „CITO” 
 
Pytanie nr 32 
Dotyczy załącznika nr 6 stanowiącego wzór umowy 
Prosimy o zmianę sposobu naliczania kar umownych za opóźnienie w dostawie do 0,5% wartości 
brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia. 
Naliczanie kar od wartości niezrealizowanej umowy jest nieadekwatne do wysokości niespełnionego 
świadczenia umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 33 
Dotyczy załącznika nr 6 stanowiącego wzór umowy 
Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisu obciążającego Wykonawcę za przedmiot umowy 
dotknięty wadą. Ustawowo za wady sprzętu odpowiedzialny jest producent, nie wykonawca. Na 
etapie dostawy Wykonawca nie ma świadomości o wadach w dostarczonym sprzęcie.  
Zamawiający w par. 4 ust. 4 i 5 zawarł informacje dot. postępowania w przypadku dostarczenia 
wadliwego asortymentu.  
Obciążenie wykonawców karą za dostarczenie wadliwego sprzętu jest bezzasadne i sprzeczne z 
ustawą o wyrobach medycznych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 



 
 
 
        Z poważaniem   

        Dyrektor 

       Samodzielnego Publicznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

 

Małgorzata Leszczyńska 


