
 
        Rawa Mazowiecka, dn. 05.03.2019 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 
Zwracamy się o dopuszczenie Igły do nakłuć lędźwiowych 1,3 x 88mm (18G), pozostałe wymogi 

zgodnie z SIWZ. 

Różnica w zaproponowanym rozmiarze jest niezauważalna i dlatego nie wpływa w jakikolwiek sposób 

na walory użytkowe oraz medyczne produktu. Rozmiary igieł do nakłuć lędźwiowych są zunifikowane. 

Zaproponowana igła do nakłuć lędźwiowych spełnia wymagania normy PN-EN-ISO 7864:2016, co 

stanowi warunek konieczny. Dlatego żądanie wyłącznie konkretnego rozmiaru igły w sytuacji, gdy 

norma zawiera dopuszczalne zakresy, stanowi nieuprawnione naruszenie zasady uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 

30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z 

opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i 

pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne 

gospodarowanie finansami publicznymi. 

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem 

podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

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

 

Pytanie 2, zadanie, 10 poz. 1 

Zwracamy się o dopuszczenie wyceny kieliszków jednorazowego użytku do leków podaną w 

opakowaniach po 75 sztuk z zaokrągleniem opakowań w górę, to jest 334 opakowania, co daje 25050 

sztuk.  

Sposób pakowania oraz ilość sztuk w opakowaniu stanowią wyłącznie kwestie techniczne, 

pozostające bez wpływu na walory użytkowe czy przeznaczenie wyrobu. Dopuszczenie powyższego 

umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór 

najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

Ponadto, narzucenie sposobu pakowania tego rodzaju wyrobów, stanowi wyłącznie nieuprawnione 

ograniczenie możliwości złożenia oferty potencjalnym wykonawcom. 

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem 

podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. 

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. 

 

 

Pytanie 3, zadanie 10, poz. 14 

Zwracamy się o dopuszczenie prowadnic do rurek intubacyjnych o średnicy 3,0 oraz 5,0; pozostałe 

wymogi zgodnie z SIWZ.  

Różnica w rozmiarze prowadnic do rurek intubacyjnych jest nieznaczna i nie wpływa w żaden sposób 

na wykonywane procedury medyczne. 

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany 

dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu 

otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz 

osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem 

podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prowadnic do rurek intubacyjnych o średnicy 3,0 oraz 5,0 
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