
 

 

Lubaczów, 21.05.2018 
 

Numer sprawy: ZP.261.4.2018 
 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

Wyjaśnienia 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz 

drobnego sprzętu medycznego.  

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 

Prawo zamówieo publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 

wyjaśnia: 

Pakiet 35 

1.Czy w poz.  2   Zamawiający dopuści rękojeśd radełkowaną , pakowaną folia papier ? 

Odp: Zgodnie z SIWZ 

2. Czy w pozycji   3  Zamawiający dopuści  łyżki z numerem seryjnym umieszczonym  na opakowaniu w 

wyraźnym oznakowaniem rozmiaru łyżki , symbolem CE i symbolem ,, nie do powtórnego użycia ‘’ ( 

przekreślona cyfra 2 ) umieszczonym po stronie przeciwnej od wprowadzenia światłowodu ?  

Odp: Zgodnie z SIWZ 

3. Czy w pozycji   8  Zamawiający dopuści  łyżki w rozmiarze Mill 00 ? 

Odp: Zamawiający dopuszcza 

4.Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie 

należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? 

Odp: Zgodnie z SIWZ 

Zadanie nr 5 poz.4 

5.Prosimy  o informację czy Zamawiający   ww  papierach  oczekuje czułości HG czy S. 

Odp:  Zamawiający  oczekuje czułości  S . 

Zadanie nr 5 poz.7 

6.Prosimy o dopuszczenie ww pozycji papier o szerokości 58mmx 25m  

Odp:  Zamawiający dopuszcza 

Zadanie nr 14 poz.1 



 

 

7.Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 45 mm x 42 mm, pozostałe parametry 

oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

Odp:  Zamawiający dopuszcza ,  pozostałe parametry  zgodne z SIWZ 

Zadanie nr 14 poz.3 

8.Prosimy o dopuszczenie ww elektrody spełniającej wszystkie parametry Zamawiającego wyposażoną w 

tarkę do przygotowania naskórka przed aplikacją elektrody. 

Odp. Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry  zgodne z SIWZ 

Zadanie nr 14 poz. 1, 2, 3, 4 

9.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny opakowao 

= 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. 

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę  opakowao z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości 

Zadanie nr 14 poz. 1, 2, 3, 4 

10.Jeśli Zamawiający nie dopuści możliwości wyceny opakowao, zwracamy się wówczas z prośbą o 

dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości podania ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku. 

odp. Zamawiający dopuszcza wycenę  opakowao z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości 

Projekt umowy – par. 5 ust. 1 

11.Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto niezrealizowanej dostawy/ reklamowanego 

towaru za każdy dzieo zwłoki. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 5 ust. 1 

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”. 

Odp: Zgodnie z SIWZ 

12. Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 w pozycji 1 dopuści maskę krtaniową o następującej charakterystyce: 

jednorazowa, wykonana z silikonu z mankietem niskociśnieniowym, przewód łączący balonik kontrolny 

niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, przezroczysty 

korpus z oznaczeniem rozmiaru, przedziału wagowego pacjenta i nazwą producenta (bez objętości 

mankietu), z numerycznym kodem rozmiarów, z anatomicznym wycięciem, sterylna, w rozmiarach: 2 (10-20 

kg); 2,5 (20-30 kg); 3 (30-50 kg); 4 (50-70 kg) oraz 5 (powyżej 70 kg)?  

Odp. Zamawiający dopuszcza  

13.Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 w pozycji 2 dopuści rurkę tracheostomijną z mankietem wykonaną 

z przezroczystego PCW, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?  

Odp. Zamawiający dopuszcza   



 

 

14.Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 w pozycji 6 dopuści rurkę tracheostomijną z ruchomym szyldem 

o następującej charakterystyce: posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza 

wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym, z 

balonikiem kontrolnym, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW (bez zbrojenia), z miękkimi elastycznymi 

skrzydełkami szyldu, ze znacznikiem zmiennej długości, z zaoblonym mandrynem oraz tasiemkami do 

zamocowania, sterylna, w rozmiarach od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm?  

 Odp: Zgodnie z SIWZ 

15.Czy Zamawiający w zadaniu nr 35 w pozycji 1 dopuści rękojeśd do laryngoskopu, jednorazową, wykonaną 

ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt, w 

całości w kolorze zielonym, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?  

Odp: Zgodnie z SIWZ 

16.Czy Zamawiający w zadaniu nr 35 w pozycji 2 dopuści łyżkę do laryngoskopu, światłowodową, 

jednorazowego użytku, z wyraźnym oznakowaniem typu i rozmiaru łyżki, symbolem CE, numeru seryjnego i 

symbolu „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) naniesionymi na tylnej stronie mocowania łyżki, 

pakowane folia-papier, w rozmiarach: tym Macintosh (zakrzywiona) 4, 3 i 2 oraz typ Miller (prostą) 1, 0 i 00, 

spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?  

Odp: Zamawiający dopuszcza  łyżkę typu  Miller (prosta )   00 , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ , 

Pakiet 47 

17.Czy Zamawiający dopuści jako równoważny system zasilany 8 bateriami AA z płynna regulacja prędkości 

pracy? 

 Odp: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymagania zgodne z SIWZ 

 
zadanie19 poz.1 

18.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylnej z portem bocznym o rozmiarze G26 0,6x19mm i 

przepływie 17 ml/min. Parametry kaniuli są zgodne z normą PN-EN ISO 10555-5. 

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za 

stanowiskiem Zamawiającego. 

Odp: Zamawiający  dopuszcza zaoferowanie kaniuli dożylnej w rozmiarze 26G 0,6x19 mm, przepływ 17 

ml/min.  

Zamawiający wymaga kaniuli bez  portu bocznego , co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 

powikłao  oraz podrażnienia naczynia . 

 

Zadanie nr 6 poz 11 i 12  



 

 

19. Czy można zaoferowad zestawy , w których gramatura  obszaru wzmocnieo wynosi 109,5 g /m2 

?.Pozostałe  parametry zgodne z wymogami SIWZ. 

Odp: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymagania zgodne z SIWZ 

Zadanie nr 6 poz  12 

20. Czy można zaoferowad zestaw z serwetą  Mayo  posiadającą wzmocnienie W rozmiarach  75 x 90 cm ?. 

Pozostałe  parametry zgodne z wymogami SIWZ. 

Odp: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymagania zgodne z SIWZ 

Pakiet 28 pozycja 6  

21. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru ciśnienia krwi dla noworodków 
jednorazowego użytku metodą nieinwazyjną, jednożyłowy  1 op /10 szt rozm. 4,2 – 7,1 cm ? 

 Odp: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymagania zgodne z SIWZ 

22.Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru ciśnienia krwi dla noworodków 
jednorazowego użytku metodą nieinwazyjną, jednożyłowy  rozm. 6,9 – 11,7 cm, 1 op /10 szt ?          

 Odp: zgodnie z SIWZ 

Pakiet 28 pozycja 5 i 6  

 23. Czy Zamawiający wymaga by mankiety jednorazowe posiadały konektory ?  

Odp: Zamawiający nie wymaga  

ZADANIE NR 46 

Pozycja 1 

24.  Czy Zamawiający dopuści możliwośd zaoferowania jałowego opatrunku do terapii podciśnieniowej 

 spełniającego wymagania SIWZ w rozmiarze 25 x 15 x 3,3 cm – 1 szt. oraz 3 szt.  folii samoprzylepnej,  

okluzyjnej 20 x 30 cm (zamiast 1 szt.)? 

Odp: Zamawiający dopuszcza  

Pozycja 2 i 3 

25.Czy Zamawiający dopuści możliwośd zaoferowania jałowych zbiorników na wydzielinę z filtrami powietrznym i węglowym 

wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączonych z dwuświatłowym drenem długości 180 cm? 

Odp: Zamawiający dopuszcza  

Pozycja 3 

26.Czy Zamawiający dopuści możliwośd zaoferowania jałowych zbiorników na wydzielinę w romiarze 300 ml ( zamiast 250 ml) ? 

Odp: Zamawiający dopuszcza  



 

 

27. czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 41 pozycji 8 Zestaw do kaniulacji dużych naczyo 7F/15 cm, 

zestaw trójświatłowy (16,18,18 G)  metodą Selingera, cewnik dł. `15 cm ,prowadnica dł.  50 cm, odporna na 

zaginanie  i załamywanie , Cewnik poliuretanowy ze znacznikami , miękką koocówką ,przeźroczystymi 

drenikami do każdego światła  zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy prowadnica metalowa z koocówką  J , - igła  

Seldingera , -rozszerzadło , opis w języku polskim  na opakowaniu 

Odp: zgodnie z SIWZ 

28. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 41 pozycji 9 Zestaw do kaniulacji dużych naczyo 7F/15 cm ,  

zestaw trójświatłowy (16,18,18 G)  metodą Selingera, cewnik dł. `20 cm ,prowadnica dł.  60 cm, odporna na 

zaginanie  i załamywanie , Cewnik poliuretanowy ze znacznikami , miękką koocówką ,przeźroczystymi 

drenikami do każdego światła  zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy prowadnica metalowa z koocówką  J , - igła  

Seldingera , -rozszerzadło , opis w języku polskim  na opakowaniu 

Odp: zgodnie z SIWZ 

29. czy zamawiający celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej wyłączy z pakietu 41 

pozycję 8 i 9 i utworzy nowy pakiet 

Odp: zgodnie z SIWZ 

Dotyczy Formularza ofertowego 

30.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z FO pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna 

odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętośd. 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę 

Dotyczy artykuł 5 ust. 1 wzoru umowy 

31. Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący: (…) 0,50% wartości ceny brutto niezrealizowanej 

części umowy (…). 

Odp: zgodnie z SIWZ 

Dotyczy artykuł 5 ust. 3 wzoru umowy 

32.Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący: (…) 10% wartości ceny netto niezrealizowanej części 

umowy (…). 

Odp: zgodnie z SIWZ 

Dotyczy artykuł 6 pkt 4 lit. b) wzoru umowy 

33.Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący: 

„…b) w przypadku co najmniej trzykrotnego, kolejnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy 

określonego w artykule 2 ust. 3, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego 

wywiązania się z umowy 

Odp: zgodnie z SIWZ 



 

 

 
Dotyczy zadania 10 poz. 4 

 
34.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w poz. 4 miał na myśli fartuchy foliowe przednie 
wiązane w pasie ? Czy Zamawiający dopuści takie fartuchy ? 

Odp: Zamawiający dopuszcza 
 

 
Dotyczy zadania 10 poz. 5 

 
35.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w poz. 5 dopuści fartuchy w rozmiarze 130x80cm.  

Odp: zgodnie z SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówieo publicznych Zamawiający 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie modyfikuje treśd SIWZ w ten sposób, że: 

W załączniku nr 2 do siwz – Formularz cenowy w Zadaniu 41 poz 8,9  opis przedmiotu zamówienia 

otrzymuje brzmienie : 

poz . 8 otrzymuje brzmienie : 

„8. Zestaw do kaniulacji dużych naczyo zestaw trójświatłowy 7F- kanały 16/18/18G  metodą Seldingera, 

zawierający cewnik dł. 15cm, prowadnica dł. 50 cm odporna na zaginanie i załamywanie, Cewnik 

poliuretanowy , ze znacznikami, miękką koocówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła 

zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm)  stały i 

ruchomy  Prowadnica metalowa z koocówką J , Igła Seldingera , Rozszerzadło , Element blokujący motylek  

Korecz(ek)ki IN Stopper , opis w języku polskim na opakowaniu     jednostkowym i zbiorczym 

poz . 9 otrzymuje brzmienie : 

„9. Zestaw do kaniulacji dużych naczyo zestaw trójświatłowy7F- kanały 16/18/18G  metodą Seldingera, 

zawierający cewnik dł. 20cm, prowadnica dł. 50 cm odporna na zaginanie i załamywanie, Cewnik 

poliuretanowy , ze znacznikami, miękką koocówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła 

zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm)  stały i 

ruchomy Prowadnica metalowa z koocówką J , Igła Seldingera , Rozszerzadło , Element blokujący motylek 

Korecz(ek)ki IN Stopper  , opis w języku polskim na opakowaniu     jednostkowym i zbiorczym 

( w załączeniu formularz cenowy po modyfikacji). 



 

 

8  Zestaw do kaniulacji dużych naczyo 

zestaw trójświatłowy 

7F- kanały 16/18/18G  metodą 

Seldingera, zawierający cewnik dł. 

15cm, prowadnica dł. 50 cm odporna 

na zaginanie i załamywanie, Cewnik 

poliuretanowy , ze znacznikami, 

miękką koocówką , przezroczystymi 

drenikami do każdego światła 

zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. 

System mocowania cewnika do skóry 

dwupunktowy ( >15cm)  stały i 

ruchomy 

 Prowadnica metalowa z koocówką J , 

Igła Seldingera , Rozszerzadło , 

Element blokujący motylek 

 Korecz(ek)ki IN Stopper , opis w 

języku polskim na opakowaniu     

jednostkowym i zbiorczym 

szt 50 

  

    



 

 

9 Zestaw do kaniulacji dużych naczyo 

zestaw trójświatłowy 

7F- kanały 16/18/18G  metodą 

Seldingera, zawierający cewnik dł. 20 

cm, prowadnica dł. 50 cm odporna na 

zaginanie i załamywanie, Cewnik 

poliuretanowy , ze znacznikami, 

miękką koocówką , przezroczystymi 

drenikami do każdego światła 

zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. 

System mocowania cewnika do skóry 

dwupunktowy ( >15cm)  stały i 

ruchomy 

 Prowadnica metalowa z koocówką J , 

Igła Seldingera , Rozszerzadło , 

Element blokujący motylek 

 Korecz(ek)ki IN Stopper , opis w 

języku polskim na opakowaniu     

jednostkowym i zbiorczym 

 

szt 50 

  

    

 

 

Zamawiający 

 


