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Numer sprawy: ZP.261.7.2018 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

Wyjaśnienia i modyfikacje  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do aparatów  oraz drobnego sprzętu  medycznego z 

podziałem na 26  części .  

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: 

Częśd nr 23, pkt .3 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie do osobnego pakietu , modułu lampy ksenonowej do źródła światła 

X8000 ? 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę ,  dokonuje modyfikacji  

2.Czy Zamawiający zmieni wysokośd kar umownych określonych w art. 5 ust. 1 z 2% na 0,5%? Przedstawione we 
wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.  
Odp: Zgodnie z SIWZ  

3. Czy Zamawiający doda zapis w art. 5 ust. 3, oraz art. 6 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie        z zawartymi w umowie 
postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodowad uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może 
byd niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi  w kodeksie cywilnym. W związku z 
powyższym koniecznym jest zmiana zapisu. 
Odp: Zgodnie z SIWZ  

4. Czy Zamawiający dookreśli w art. 6 ust. 4 lit. b że wskazane trzy niezrealizowane w terminie dostawy 
uprawniające do rozwiązania umowy dotyczą kolejnych po sobie dostaw? Z uwagi na termin obowiązywania 
umowy oraz ilośd potencjalnych dostaw koniecznym jest dookreślenie jak powyżej. 
Odp: Zgodnie z SIWZ  

 Dotyczy części 2,3,4,16 

5. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie oryginalnych numerów katalogowych 

poszczególnych pozycji z powyższych części.  

Odp. Podanie nr katalogowych  nie jest obowiązkiem zamawiającego 

Pytanie 2. Dotyczy części 2,3,4,16 



 

 

6. Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę 

wysokiej klasy zamienników produktów dla poszczególnych części? 

Odp : Zgodnie z opisem zawartym SIWZ 

Pytanie 3. Dotyczy części 2,3,16 

7. Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego o podanie jakiej technologii mają byd czujniki SpO2 z 

powyższych części (Masimo, Nellcor, ..)   

Odp. częśd 2, 3  -  tru Signac GE , częśd 16  - Zamawiający oczekuje  czujnika wpinanego bezpośrednio do 

monitora 

Pytanie 4. Dotyczy części 2,3,16 

8. Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy mankiety z powyższych części moja byd 

wyposażone w konektory połączeniowe? 

Odp . Zamawiający dopuszcza . 

Pytanie 5. Dotyczy części 2 

9.Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy zezwoli na dostarczenie czujników SpO2 z poz. nr 

7 z powyższej części o parametrach od 15 do 40 kg zamiast od 10 do 40 kg ? 

Odp : Zgodnie z  SIWZ 

Pytanie dotyczy pakietu nr 9 

10. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert zgodzi się na wydzielenie z ww pakietu poz.6; 

7; 8 oraz 9 i utworzenie nowego pakietu nr 9A? 

Odp : Zgodnie z  SIWZ  

Pytanie dotyczy SIWZ 

11. Zdaniem UZP oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może 
też byd złożone wraz z ofertą, jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Czy w powyższej 
sytuacji Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia razem z ofertą? 

Odp : Stosownie do przepisu art. 26 ust.2 ustawy  prawo zamówieo publicznych  Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do złożenia  oświadczenia  na potwierdzenie,  że złożone wraz z ofertą  dokumenty , w tym  

oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej  są aktualne w dacie złożenia oświadczenia.  

     Częśd 1 - Akcesoria do monitora Nikon Kohden 

12. Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie czujnika dla pacjentów o masie powyżej 40 kg. 

Odp : Zgodnie z  SIWZ 

13.Prosimy o wydzielenie poz. 4. 



 

 

Odp : Zgodnie z  SIWZ 

14. Poz. 6 Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazania do czego ma służyd 

przewód lub o podanie nr katalogowego. 

Odp:  Odpowiedź w modyfikacji 

15. Poz. 9 Prosimy o dopuszczenie czujnika silikonowego na palec, dla pacjentów o masie 10-40 kg. 

Odp : Zamawiający dopuszcza. 

Częśd 2 - akcesoria do aparatu do znieczulania  ogólnego Datex – Ohmeda S/5/Aespire 7100 

16. Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m. 

 Odp .Zamawiający dopuszcza. 

17. Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie czujnika dla pacjentów o masie powyżej 40 kg. 

Odp : Zgodnie z  SIWZ 

 Częśd 3 - osprzęt do aparatu do znieczulania ogólnego  Carestation 

18. Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m 

 Odp .Zamawiający dopuszcza. 

19.Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie rozmiarów 10-19cm, 18-26cm, 25-35cm, 34-47cm 

 Odp .Zamawiający dopuszcza. 

Częśd 16 - osprzęt do kardiomonitora EDAN 

20. Poz. 4 Prosimy o określenie czy czujnik będzie wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla 

przedłużającego? 

Odp : Zamawiający oczekuje  czujnika wpinanego bezpośrednio do monitora 

21. Prosimy również o przesunięcie terminu składania ofert o 5 dni. 

  Odp : Zgodnie z  SIWZ 

22. Pytanie do części nr 18 

Czy ze względu na czas potrzebny na sprowadzenie  akcesoria od zagranicznego producenta ,Zamawiający  

wyrazi zgodę na  wydłużenie  czasu dostawy do 15 dni roboczych  od dnia złożenia zamówienia ?. Proszę zwrócid 

uwagę  na fakt , że zużycie akcesoriów objętych pakietem nr 18 można zaplanowad  z odpowiednim 

wyprzedzeniem . 



 

 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę dokonuje modyfikacji SIWZ  dotyczącej terminu dostawy w  pkt 13.1 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 Zamawiający  z Części nr 23 wyłącza poz. 3 i tworzy Część nr 

23A  

(W załączeniu częśd 23 i 23A  po modyfikacji ) 



 

 

Formularz  cenowy -    osprzęt   do artroskopu firmy STRYKER     CZĘŚĆ NR  23 

                                                                       

Lp.  

Opis przedmiotu zamówienia 

 

jm 

 

Ilośd  

Cena 

jednostkowa 

netto  

Wartośd  netto       % VAT Wartośd VAT Wartośd brutto Producent/            nr 

katalogowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Światłowód  dł. 3 m  w 

przeźroczystej osłonie  

szt 2       

2 Dren flocontrol wielorazowego 

użytku do pompy artroskopowej 

dwurolkowej  

szt 6       

3 Nasadka wiertarska Jacobs  6.35 

mm z kluczykiem , kompatybilna z 

napędem wiertarki systemu ES 6 

szt 1       

4 Przewód sterujący napędy systemu 

ES 6 

szt 1       

5 Razem: -- - -  -   - 

  Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisad nazwę  lub oznaczenie które będzie występowad na fakturze VAT. 

                                                                                                                                                                                             .....................    

                                                                                 Data i podpis                                                                                                

 

 



 

 

Formularz  cenowy -    osprzęt   do artroskopu firmy STRYKER     CZĘŚĆ NR  23A 

                                                                       

Lp.  

Opis przedmiotu zamówienia 

 

jm 

 

Ilośd  

Cena 

jednostkowa 

netto  

Wartośd  netto       % VAT Wartośd VAT Wartośd brutto Producent/            nr 

katalogowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Moduł lampy ksenonowej do 

źródła światła x 8000 

szt 1       

2 Razem: -- - -  -   - 

  Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisad nazwę  lub oznaczenie które będzie występowad na fakturze VAT. 

                                                                                                                                                                                             .....................    

                                                                               Data i podpis           

 

  



 

 

- w  Załączniku  nr  2 do SIWZ Formularz cenowy  w CZĘŚCI NR 1  poz.  6  otrzymuje brzmienie   : 

„6.Przewód połączeniowy  IBP do pomiaru  ciśnienia , do kardiomonitora L901”        

     ( w załączeniu formularz cenowy po modyfikacji).         

  Załącznik nr 2 do siwz  -FORMULARZ CENOWY     akcesoria do kardiomonitora nihon kohden  Typ MU-671 RK        CZEŚĆ NR   1                                                                   

                                                 

Lp Opis przedmiotu 

zamówienia  

jm Ilośd  Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartośd netto % VAT Wartośd 

VAT 

Wartośd brutto Producent/ nr katalogowy 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 

1  Czujnik do pomiaru Sp02 

wielorazowy, typu  klips ,  

dla pacjentów o masie od 20 

kg 

szt 6 

  

    

2 Przewód pacjenta do 

elektrod , kable EKG trzy 

żyłowy 

 (IC 906 P) 

szt 1 

  

    

3 Odprowadzenie 

przedsercowe 

( BR 903) P 

szt 1 

  

    

4 Jednorazowy adapter do 

pomiaru CO2 w strumieniu 

szt 50       



 

 

głównym dla pacjentów  

zaintubowanych 

(R903/TG900P) 

5 Czujnik typ Y kompatybilny z 

klipsem na ucho 

 (P205A) 

szt 10 

  

    

6 Przewód połączeniowy  IBP 

do pomiaru  ciśnienia   , do 

kardiomonitora L901        

szt 1 

  

    

7 Czujnik jednorazowy do 

pomiaru Sp02  dla dorosłych  

szt 10 

  

    

8 Czujnik jednorazowy  do 

pomiaru Sp02  dla dzieci   

szt 5 

  

    

9 Czujnik Sp O2 opaska 

silikonowa  15-40 kg 

szt 1 

  

    

10 

 

Razem : - - -  -   - 

 

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisad nazwę  lub oznaczenie które będzie występowad na fakturze VAT. 

...........................  
Data   i   podpis 

 

  



 

 

- W pkt 13.1  Termin dostawy   otrzymuje brzmienie : 

         

 

Termin dostawy Kryterium oceniane będzie na podstawie informacji 

podanych przez Wykonawców w Formularzu ofertowym 

Wartość punktowa terminu dostawy dla części od 1do 5 , 

od 7 do 17 i od  19 do 26: 

- dostawa do 5 dni od złożenia zamówienia- 40% 

- dostawa do 7 dni od złożenia zamówienia – 0% 

Uwaga: dopuszcza się zaoferowanie maksymalnego terminu 

dostawy 7 dni  od złożenia zamówienia 

Wartość punktowa terminu dostawy dla części 6  i 18 : 

- dostawa do 60 dni od złożenia zamówienia- 40% 

- dostawa do 70 dni od złożenia zamówienia- 0% 

Uwaga: dopuszcza się zaoferowanie maksymalnego terminu 

dostawy do 70 dni  od złożenia zamówienia 

 

40% 

 


