
 
 

        Rawa Mazowiecka, dn. 02.03.2019 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 
ZADANIE NR 11 
Cczy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku foliowego w rozmiarze 7 x 9 cm? 
Pozostałe parametry bez zmian.  
Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 
Pytanie nr 2 
ZADANIE NR 14 
Poz. nr 1-2; 4-6- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów gazowych sklasyfikowanych w 
klasie IIa, reguła 7? 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga.  
 
Pytanie nr 3 
ZADANIE NR 14 
Poz. nr 12- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty opatrunkowej posiadającej w 
swoim składzie min. 70% bawełny? 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 4 
ZADANIE NR 16 
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu celulozowego o szerokości 50 
cm? 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 5 
PROJEKT UMOWY 
§ 10, ust. 1 b-c- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i 
obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: 
-  §6 ust. 1b do kwoty 10% wartości niezrealizowanej wartości umowy 
-  §6 ust. 1c do kwoty 0,5%wartości przedmiotu umowy dotkniętego wadą. 

 



 
Odnośnie §10 ust. 1b-c należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę 
umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest 
zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy 
realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże 
zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości 
wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za 
rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna 
może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako 
nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara 
umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na 
rażąco wysokim poziomie, prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje 
nadmierną nierówność stron.  
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.  

Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy 

wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. 

 

Pytanie 6 

Zadanie nr 11 

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 11 plastry do mocowania wkłuć, które zostały specjalnie 

zaprojektowane do wykorzystania na oddziałach neonatologicznych, pediatrycznych i dla dorosłych w 

rozmiarze 5,00 x 6,00 cm ? Plastry  przy zakładaniu  nie przekręcają się, są bezpośrednio 

zintegrowane z 2 dodatkowo sterylnymi paskami.  Ponadto są wodoodporne na całej powierzchni 

opatrunku, poprawiają stabilność cewnika i do minimum ograniczają rozciągnięcie go. Nie sklejają się 

przy aplikacji, dzięki przeźroczystej foli umożliwiają ciągłą  obserwację miejsca wkucia. Wycięcie w 

kształcie litery U umożliwia skrzyżowanie skrzydełek dla lepszego zamocowania cewnika, nie 

zawierają lateksu są hipoalergiczne. Produkt sterylny, medyczny. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

Pytanie 7 

Zadanie nr 1, poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 1,1 x 88 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza igły do nakłuć lędźwiowych 1,1 x 88 mm (18G 

 

Pytanie 8 

Zadanie nr 1, poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 1,3 x 88 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza igły do nakłuć lędźwiowych 1,3 x 88 mm (18G) 

 

Pytanie 9 

Zadanie nr 3, poz. 7, 8 



 
Proszę o doprecyzowanie, na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający, w celu 

zapewnienia asortymentu w pełni kompatybilnego ze sprzętem będącym na wyposażeniu szpitala.  

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada na wyposażeniu pompy BBRAUN oraz KWAPISZ.  

 

Pytanie 10 

Zadanie nr 3, poz. 9, 10 

Czy Zamawiający oczekuje przedłużaczy wolnych od ftalanów?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

Pytanie 11 

Zadanie nr 11, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 cm x 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 12 

Zadanie nr 11, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek poliuretanowy (przeźroczysty) z podkładką włókninową w 

miejscu wkłucia kaniuli. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

dopuszcza zaoferowanie opatrunku poliuretanowego (przeźroczysty) z podkładką włókninową w 

miejscu wkłucia kaniuli. 

 

Pytanie 13 

Zadanie nr 17, poz. 2, 3 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o poj. 10 ml. Pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

Pytanie 14 

Zadanie nr 17, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o poj. 6.64 ml. Pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

Pytanie 15 

Zadanie nr 17, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o dł. Komory kroplowej około 45 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

 



 
Pytanie 16 

Zadanie nr 18 

Czy Zaszła omyłka pisarska i formularz z gazikiem do dezynfekcji został nieprawidłowo opisany jako 

zadanie nr 11 zamiast zadanie nr 18 (gdyż w zadaniu 11 jest opisany opatrunek foliowy).  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka pisarska, formularz  z gazikiem do dezynfekcji stanowi 

zadanie nr 18.  

 

Pytanie 17 

Zadanie 3,poz. 1-5,7-8 
Prosimy o wydzielenie poz. 1-5,7-8 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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 18 

Zadanie 9, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w formularzu cenowym.   

 

Pytanie 19 

Zadanie 9, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 20 

Zadanie 9, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 21 
Zadanie 9, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga podania ceny za 1 sztukę. 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.  

 

Pytanie 22 
Zadanie 9, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, 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? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 23 
Zadanie 9, poz. 1 
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z 
bawełnianym ściągaczem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaoferowanie fartuchów z długim rękawem zakończonym bawełnianym 
mankietem 
 
Pytanie 24 
Zadanie 9, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga podania ceny za 1 sztukę. 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.  
 
Pytanie 25 
Zadanie 9, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga podania ceny za 1 sztukę. 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.  
 
Pytanie 26 
Zadanie 9, poz. 4 

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga podania ceny za 1 sztukę. 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 

 
Pytanie 27 
Zadanie 9, poz. 5 
Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 210 cm 160 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 28 
Zadanie 9, poz. 5 
Czyu zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 210 cm 130 cm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 29 
Zadanie 9, poz. 5 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga podania ceny za 1 sztukę. 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 
 
Pytanie 30 
Zadanie nr 10, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga podania ceny za 1 sztukę. 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 
 
Pytanie 31 
Zadanie nr 10, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga podania ceny za 1 sztukę. 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 
 
Pytanie 32 
Zadanie 10, poz. 1-2,5,11 



 
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-2,5,11 z pakietu. Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych 
pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o 
zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 33 

Zadanie 10, poz. 1-2,8 

Prosimy o wydzielenie poz. 1-2,8 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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 34 

Zadanie 10, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga podania ceny za 1 sztukę. 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 

 

Pytanie 35 
Zadanie nr 14, poz. 4-5 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem 
ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, 
jednakże zmianę należy zaznaczyć czcionka pogrubiona/inny kolor czcionki.  
 
Pytanie 36 

Zadanie nr 14, poz. 6 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 100 szt. w opakowaniu papierowym, z 

przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga podania ceny za 1 sztukę. 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 

 

Pytanie 37 

Zadnaie 14, poz. 9 

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 

poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz 

opakowania indywidualnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.  

 

Pytanie 38 

Zadnaie 14, poz. 1-2,4-6,8-9 

Prosimy o wydzielenie poz. 1-2,4-6,8-9 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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 39 

Zadanie 16, poz.1 

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 

odpowiednim dokumentem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga 

 

Pytanie 40 

Zadanie 16, poz.1 

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga 

 

Pytanie 41 

Zadanie 16, poz.1 

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i 

lepszej wchłanialności?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga 

 

Pytanie 42 

Zadanie 16, poz.1 



 
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? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga 

 

Pytanie 43 

Zadanie 16, poz.1 

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

Pytanie 44 

Zadanie 16, poz.1 

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)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

Pytanie 45 

Zadanie 16, poz.1 

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał 

pozytywną opinię? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga 

Pytanie 46 

Zadanie 16, poz.1 

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga 

Pytanie 47 

Zadanie 16, poz.1 

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby oferowane wyroby  bezwzględnie spełniały wszystkie wymagania ustawy o 

wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 175). 



 
 

Pytanie 48 

Zadanie 16, poz.1 

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.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga perforacji co 50 cm x 50 m 

 

Pytanie 49 

Zadanie 16, poz.1 

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga perforacji co 50 cm x 50 m 

 

Pytanie 50 

Zadanie 16, poz.1 

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 51 

Zadanie 17, poz. 1-3 

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3 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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 52 

Zadanie 17, poz. 1 

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, 

niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada 

ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem 

przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. 

komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z 

osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, 

sterylizowany tlenkiem etylenu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 



 
Pytanie 53 

Zadanie 17 , poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra 

igłą biorcza dwukanałową 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? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 54 

Zadanie 17 , poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści IS bursztnowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, 

grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową 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? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 55 

Projekt umowy – par. 1 ust. 3 

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich 
kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości 
zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego. 

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty 
przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy 
powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. 

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 1 ust. 3 projektu umowy zapisu o następującym 
brzmieniu: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana 
wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”. 

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który 
zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, 
wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od 
wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi 
uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.  

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) 
Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej 
granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno 



 
przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu 
zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot 
zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego 
istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się 
zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do 
asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko 
gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.  

Odpowiedź 

Prognozowana ilość zamówień do 36 przez okres obowiązywania umowy.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu par. 1 ust. 3, podtrzymuje zapisy siwz. 
Zamawiający szacował ilości wykonywanych zabiegów, świadczeń medycznych a co za tym idzie 
niezbędnych ilości sprzętu jedn. Użytku oraz materiałów opatrunkowych na podstawie wykonanych 
świadczeń w roku ubiegłym. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wysokości kontraktu z NFZ w 
latach następnych, jak również ilości pacjentów i w związku, z czym nie może określić minimalnego 
poziomu ilościowego przedmiotu zamówienia. Z ustawy o finansach publicznych wynika dla 
Zamawiającego obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób gospodarny  i racjonalny. 
Zobowiązanie się do zakupienia np. 70% ilości przedmiotu umowy w stosunku do wskazanej w siwz w 
przypadku gdyby były one zbędne naruszałoby prawidłowe wydawanie funduszy publicznych. 

Pytanie 56 

Projekt umowy – par. 4 ust. 2 

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia informacji o numerze serii oraz dacie ważności na 
dokumencie WZ. 

Projekt umowy – par. 10 ust. 1 lit. b) 

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji. 
Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 10 ust. 1 lit b) projektu umowy 
stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego 
(Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec 
zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – 
tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego 
wzbogacenia wierzyciela. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.  

Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy 
wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. 

 

Pytanie 57 

Projekt umowy – par. 10 ust. 1 lit. a) 

Prosimy o wykreślenie z par. 10 ust. 1 lit. a) następującego zapisu „jednak nie mniej niż 30 zł” 
Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 10 ust. 1 lit a) projektu umowy 
stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego 
(Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec 
zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – 
tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego 
wzbogacenia wierzyciela. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.  



 
Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy 
wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego 

Pytanie 58 

Projekt umowy – par. 10 ust. 1 lit. c) 

Prosimy o zmianę kary umownej na 2% wartości przedmiotu umowy dotkniętego wadą oraz o 
wykreślenie z par. 10 ust. 1 lit. c) następującego zapisu „jednak nie mniej niż 50 zł” Obwarowanie 
Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 10 ust. 1 lit c) projektu umowy stoi w 
sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z 
dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec 
zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – 
tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego 
wzbogacenia wierzyciela. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.  

Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy 
wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego 

Pytanie 59 

Projekt umowy – par. 6 ust. 3 i 4 

Prosimy o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji i wymiany towaru po uznaniu reklamacji do 
7 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać 
zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga 
spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i 
wymiana towaru w terminach wskazanych w par. 6 ust. 3 i 4 projektu umowy jest trudne do 
wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów 
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.  

 

Pytanie 60 

Projekt umowy – par. 6 ust. 6 

Prosimy o zmianę par. 6 ust 6 projektu umowy poprzez wprowadzenie zapisu, że Zamawiający ma 
prawo obciążyć wykonawcę różnicą kwoty jaką zapłaciłby Wykonawcy a kwotą jaka zapłacił innemu 
dostawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.  

 

Pytanie 61 

Zadanie nr 8 poz. 4 

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic teksturowanych na końcach palców, co zapewnia 
bardzo dobrą chwytność, o gładkiej powierzchni, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą 
zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

 



 
Pytanie 62 

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 9 

Czy Zamawiający miał na myśli igłę do wkłuć lędźwiowych w rozmiarze 1,3x88 (18G)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, wymaga zaoferowania igły do nakłuć lędźwiowych 1,3 x 88 mm (18G) 

 

Pytanie 63 

Dotyczy pakietu 1 pozycja 11 

Czy Zamawiający miał na myśli Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków, sterylny, 

jednorazowego użytku, z zatyczką oraz wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45µm i zastawką 

antyzwrotną , która automatycznie zabezpiecza połączenie po wyjęciu strzykawki? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 64 

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1,2,3,4 

Czy Zamawiający miał na myśli Kaniule dożylne  wykonane z poliuretanu, posiadające badania 

laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność, z 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem  

portu górnego, z filtrem hydrofobowym. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane 

EO? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 65 

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-4 

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki strzykawki widniała 

informacja o braku ftalanów oraz aby opakowania były oznakowane kolorystycznie w zależności od 

rozmiaru strzykawki?  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 66 

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-4 

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały rozszerzenie skali do: 

2ml – skala do 3ml 

5ml – skala do 6ml 

10ml – skala do 12ml 

20ml – skala do 24ml 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 



 
Pytanie 67 

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 7 

Czy Zamawiający miał na myśli Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, 

transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, sterylna, 

opakowanie folia-papier? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 68 

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 8 

Czy Zamawiający miał na myśli Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, 

transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, sterylna, 

opakowanie folia-papier, bursztynowa do leków światłoczułych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 69 

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 9 

Czy Zamawiający miał na myśli Przedłużacze do pomp infuzyjnych bez ftalanów (informacja na 

opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz 

opakowania, dł. drenu 200 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 70 

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 9 

Czy Zamawiający miał na myśli Przedłużacze do pomp infuzyjnych bez ftalanów (informacja na 

opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz 

opakowania, dł. drenu 200 cm, bursztynowy do leków światłoczułych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 71 

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1,2,3,4,5,6 

Czy Zamawiający miał na myśli cewnik Foleya pokryty silikonem z mocnym symetrycznym balonikiem 

zapobiegającym wypadnięciu cewnika, lateksowa zastawka, przeznaczony do krótkotrwałego użytku, 

sterylizowany radiacyjnie pakowany podwójnie w wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne 

opakowanie foliowe 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza 

 



 
Pytanie 72 

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 10 

Czy Zamawiający miał na myśli Zgłębnik żołądkowy wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV 

o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, jednorazowego użytku, sterylne(EO), 

nietoksyczne, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, cyfrowa podziałka głębokości,  

pakowne pojedynczo 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 73 

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 11, 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie po 11 i 12 i utworzenie z tych pozycji odrębnego 

pakietu, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 74 

Dotyczy pakietu nr 7 pozycja 1 

Czy Zamawiający miał na myśli nebulizator o pojemności 6ml? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 75 

Dotyczy Pakietu nr 7 pozycja 2 

Czy Zamawiający miał na myśli nebulizator z maską o pojemności 6 ml? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 76 

Dotyczy Pakietu nr 7 pozycja 14 

Czy Zamawiający miał na myśli prowadnicę do rurek intubacyjnych fi 5,0 i 3,0? 

Odpowiedź:  

Pytanie nie dotyczy tego postępowania przetargowego 

 

Pytanie 77 

Dotyczy Pakietu nr 10 pozycja 15 

Czy Zamawiający miał na myśli Rurkę intubacyjną z mankietem niskociśnieniowym wyprofilowanym 

w kształcie walca , silikonowana, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci grubego pierścienia. 

Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego, średnica mankietu podana na baloniku 

kontrolnym,  rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na  

korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, 



 
fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar 3,0-10,0 

co 0,5mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 78 

Dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1 

Czy Zamawiający miał na myśli Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, sterylne noże pakowane 

pojedynczo w folię, ostrza typu Swann - Morton, do skalp., dostępne w wymiarach:10, 11, 15, 20,  21, 

22, 23, 24. Nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowany na ostrzu, kształt ostrza narysowany na 

opakowaniu jednostkowym? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 79 

Dotyczy Pakietu nr 16 pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów celulozowych z perforacją co 38 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 80 

Dotyczy pakietu nr 17 pozycja 1 

Czy Zamawiający miał na myśli Przyrząd  do przetaczania  krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od 

PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na 

opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość 

zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone 

w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-

papier, sterylny? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaoferowania oferowanego wyrobu medycznego 

 

Pytanie 81 

Dotyczy pakietu nr 17 pozycja 2 

Czy Zamawiający miał na myśli Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez 

PVC o długości min. 55mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na 

opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość 

zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone 

w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-

papier, sterylny? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaoferowania oferowanego wyrobu medycznego 



 
Pytanie 82 

Dotyczy pakietu nr 17 pozycja 3 

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez 

producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, 

worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm, komora kroplowa bez PVC o długości min. 

50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), 

zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, 

nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaoferowania oferowanego wyrobu medycznego 

 

Pytanie 83 

Zadanie nr 9 

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch flizelinowy jednorazowego użytku z gumką, w rozmiarze 

uniwersalnym? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 84 

Zadanie 16 

Poz. 1 Czy Zamawiający podkład celulozowy 51 cm z perforacją co 50cm o długości 40m z 

odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do 750 rolek? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 85 

Dotyczy wzoru umowy §10, ust.1.a: Uprzejmie prosimy o wykreślenie części „jednak nie mniej niż 
30zł.” W przypadku niewielkich zamówień kara w takiej wysokości byłaby rażąco wysoka. 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 86 

Dotyczy wzoru umowy §10, ust.1.c: Uprzejmie prosimy o zmianę obecnego zapisu na: „ w wysokości 
3% wartości przedmiotu dotkniętego wadą.” 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 87 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź:  



 
Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 88 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1: 

  1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych: 

a. za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części 
dostawy za  każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 20 zł oraz nie więcej niż 10% wartości 
brutto niezrealizowanej części dostawy,  

b. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy,  

c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy dotkniętego wadą, nie mniej jednak niż  
50 zł. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

 

 
        Z poważaniem   

        Dyrektor 

       Samodzielnego Publicznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

 

Małgorzata Leszczyńska 


