
 

   

PYTANIA I ODPOWIEDZI                      24.01.2019 

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania na dostawy sprzętu jednorazowego użytku (część I) i/lub materiałów 

opatrunkowych (część II). 

DLA : Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie  

 

Uwaga : w tabeli ze sprzętem jednorazowym dostrzegamy pomyłkę pisarską w kolumnie L.P błędnie 
oznaczono kolejne pozycje 83 i 84 jako 94 i 95 – prosimy poprawić 

 

PYTANIE 1: 

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na całe części I lub II, czy na wyszczególnione pakiety 

z poszczególnych części, np. tylko pojemniki z części I?  

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wydziela pakiety w części I (sprzęt jednorazowego użytku) i wyraża zgodę na złożenie 

oferty na całą część I lub na wyszczególnione niżej pakiety :  

Pakiet  1 – strzykawki i igły - liczby porządkowe L.P 1-19 i 23-25 

Pakiet  2 – rękawice i opakowania do sterylizacji  L.P 74-83 

Pakiet  3 -  pozostałe 

W polu RAZEM formularza ofertowego należy przedstawić całkowitą wartość brutto dla danego 

pakietu.  

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na dostawy produktów wskazanych w pakietach z tym 

dostawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę dla pakietu.   

 
PYTANIE 2: 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 2, Materiały opatrunkowe, poz. 13 i 
dopuści: 
Zestaw do iniekcji typu "med hygienic" (gazik z alkoholem i suchy gazik pakowane w dwie saszetki 
połączone perforacją, rozmiar gazika 9x12cm trzykrotnie złożone, 6 warstw włókniny, pakowane po 
50 zestawów suchy+mokry w kartoniku, wyrób medyczny klasy I? 
lub 
Zestaw do iniekcji typu "med hygienic" (gazik z alkoholem i suchy gazik pakowane w dwie saszetki 
połączone perforacją, rozmiar gazika 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw włókniny, 
pakowane po 50 zestawów suchy+mokry w kartoniku, wyrób medyczny klasy I? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wydzieli do osobnej części produktu z części 2 Materiały opatrunkowe pozycji 13. 
Zamawiający dopuści Zestaw do iniekcji typu "med hygienic" (gazik z alkoholem i suchy gazik 
pakowane w dwie saszetki połączone perforacją) o dowolnych wymiarach, złożeniu i ilości warstw. 
 
Należy przeliczyć ilość sztuk to jest 1000 sztuk zestawów po dwie saszetki na ilość oferowanych 
opakowań zbiorczych. 
W przypadku wyniku ułamkowego ilości opakowań,  należy je zaokrąglić w górę. 
 
PYTANIE 3  
Część I  (Sprzęt jednorazowego użytku)  i Część II (Materiały opatrunkowe):  
Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na pakiety wskazane w odpowiedzi na pytanie Nr 1 
 
PYTANIE 4 



 

Część I  (Sprzęt jednorazowego użytku), poz. 81:  
Czy Zamawiający dopuści torebki do sterylizacji samoprzylepne w rozmiarze 200x 350 mm? 
Odpowiedź:  
TAK, Zamawiający dopuści torebki w podanym rozmiarze.  
 
PYTANIE 5 
Część I  (Sprzęt jednorazowego użytku), poz. 74-93: 
Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie producentowi 
rękawic oraz opakowań do sterylizacji konkurencyjnej oferty? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na pakiety wskazane w odpowiedzi na pytanie Nr 1 
 
 
PYTANIE 6 
Część I  (Sprzęt jednorazowego użytku), poz. 79: 
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe niepudrowane? 
ODPOWIEDŹ: 
TAK, Zamawiający dopuści w tej pozycji rękawice diagnostyczne nitrylowe niepudrowane 
 

PYTANIE 7  

Dotyczy Dostawa : Sprzętu jednorazowego użytku (część I) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  

 

Z pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet? 

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

ODPOWIEDŹ: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji obejmujących cewniki 

 

Pakiet sprzęt jednorazowego użytku 
 
PYTANIE 8 
Pozycja 21-22 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam 
złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? 
ODPOWIEDŹ: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobno pozycji 21 i 22 . Pozycje te znajdują się 
w Pakiecie 3  : pozostałe  
 
PYTANIE 9  
Pozycja 34, 37-39 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam 
złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? 
ODPOWIEDŹ: 
Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 34,37-39 do oddzielnego zadania. 
 

Pakiet 1 92 46 (44) cewnik Foley CH 16 

Pakiet 1 92 47 (45) cewnik Foley CH 18 

Pakiet 1 92 48 (46) cewnik Foley CH 20 

Pakiet 1 92 49 (47) cewnik Foley CH 22 

        



 

PYTANIE 10 
Pozycja 77-78 Czy Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych czy bezpudrowych? 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający oczekuje rękawic chirurgicznych sterylnych pudrowanych. 
 
PYTANIE 11 
Pozycja 79 Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe, gdyż na rynku nie występują rękawice 
nitrylowe w wersji pudrowanej? 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dopuści w tej pozycji rękawice diagnostyczne nitrylowe niepudrowane. 
 
Pakiet artykuły opatrunkowe 
 
PYTANIE 12 
Pozycja 4,6,8 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane łącznie a’3szt.? 
ODPOWIEDŹ: 
TAK, Zamawiający dopuści w tych pozycjach kompresy sterylne pakowane łącznie po 3 sztuki. 
 
PYTANIE 13 
Pozycja 4,6,8 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 
a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dopuści w pozycjach 5,7,9 kompresy sterylne pakowane pojedynczo, w opakowaniu 
zbiorczym po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, a w pozycjach 4,6,8 
kompresy pakowane łącznie po 3 sztuki.  
 
PYTANIE 14 
Pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści gaziki pakowane w dwie saszetki- obie nasączone 
alkoholem? 
ODPOWIEDŹ: 
Tak, Zamawiający dopuści gaziki pakowane po dwie saszetki obie nasączone alkoholem.  
 
PYTANIE 15 
Pozycja 19, 20 Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a’1 szt. z przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
ODPOWIEDŹ: 
TAK, Zamawiający dopuści opaski pakowane po 1 sztuce w odpowiedniej ilości. 
 
PYTANIE 16 
Pozycja 23, 26 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości 
i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 
ODPOWIEDŹ 
TAK, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 12 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości i 
zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 
 
PYTANIE 17 
Pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści paski w rozmiarze 13x100 mm? 
ODPOWIEDŹ 
TAK, Zamawiający dopuści paski w rozmiarze 13x100 mm 
 
PYTANIE 18 
Pozycja 31 Czy Zamawiający dopuści plastry opatrunkowe pakowane a’30 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości? 
ODPOWIEDŹ 
TAK, Zamawiający dopuści plastry opatrunkowe pakowane po 30 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości. 
 
PYTANIE 19 
Pozycja 35 Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 50x75? 



 

ODPOWIEDŹ 
Tak, Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 50x75 cm 
 
PYTANIE 20 
Pozycja 37 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm lub o średnicy 7cm? 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dopuści w tej pozycji serwetę o wymiarach większych niż 45x75, z otworem 
samoprzylepną z możliwością dostosowania otworu. W tej pozycji nie dopuszczamy otworu stałego.  
 
 
PYTANIE 21 
Pozycja 40 Czy Zamawiający fartuch z mankietem z elastycznej dzianiny poliestrowej? 
ODPOWIEDŹ 
TAK, Zamawiający dopuści fartuch z mankietem z dzianiny poliestrowej.  
 
 
PYTANIE 22 
Pozycja 42 Czy Zamawiający dopuści maskę 3-warstwową? 
ODPOWIEDŹ 
TAK, Zamawiający dopuści maskę 3-warstwową. 
 
 
PYTANIE 23 
Pozycja 43 Czy Zamawiający dopuści podkład jałowy w rozmiarze 50x50cm? 
ODPOWIEDŹ 
TAK, Zamawiający dopuści podkład jałowy w rozmiarze 50x50.  
 
 
 
PYTANIE 24 
Artykuły opatrunkowe, poz. 13 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty tylko na w/w pozycję lub 
utworzenie osobnego pakietu dla tej pozycji. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych 
ofert. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wydzieli do osobnej części produktu z części 2 Materiały opatrunkowe pozycji 13. 
 
 
PYTANIE 25 
Sprzęt jednorazowego użytku, poz. 1-19 i 23-25 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty tylko na w/w pozycje lub 
utworzenie osobnego pakietu dla tych pozycji. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę 
korzystnych ofert. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający wydziela pakiety w części I (sprzęt jednorazowego użytku) i wyraża zgodę na złożenie 

oferty na całą część I lub na wyszczególnione niżej pakiety :  

Pakiet  1 – strzykawki i igły - liczby porządkowe L.P 1-19 i 23-25 

Pakiet  2 – rękawice i opakowania do sterylizacji  L.P 74-83 

Pakiet  3 -  pozostałe 

W polu RAZEM formularza ofertowego należy przedstawić całkowitą wartość brutto dla danego 

pakietu.  

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na dostawy produktów wskazanych w pakietach z tym 

dostawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę dla pakietu.   

 
 
 
 



 

 
Oferent: „Prosimy ponadto o udostępnienie wzoru umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wzór umowy: 

 UMOWA NR …..  ( wzór)  

Zawarta w dniu ……………………………… 

Pomiędzy:  

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Żukowie 

Adres: 83-330 Żukowo ul Pożarna 4 reprezentowanym przez: ………………… 

zwanym dalej SPZOZ 

a 

………………………………. 

Adres:………………………………….. 

reprezentowanymi przez: 

…………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej Dostawcą 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. SPZOZ zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do dostawy do siedziby SPZOZ w Żukowie 
83-330 Żukowo ul Pożarna 4:  sprzętu jednorazowego / artykułów opatrunkowych zgodnie z 
ofertą przedstawioną w Załączniku Nr 1. 

2. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część umowy. 
 

§ 2 
Dostawca zapewnia: 
1. Sukcesywną dostawę do SPZOZ w terminach z nim uzgodnionych, na podstawie zamówień 

cząstkowych 
2. Termin dostawy: do 7 dni od dnia złożenia zamówienia cząstkowego 
3. Realizację dostawy własnym środkiem transportu na swój koszt do siedziby SPZOZ w Zukowie 

przy ulicy Pożarnej 4. 
4. Termin przydatności do użycia dostarczanych wyrobów nie krótszy niż 12 miesięcy.  
 

§ 3 
Czas trwania umowy 
Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy. 
 

§ 4 
1. SPZOZ może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy dostawa jest 
zrealizowana wadliwie, lub sprzecznie z umową. 
2.  SPZOZ może zrezygnować z realizacji części zamówienia a Wykonawca nie będzie wnosił z tego 
tytułu roszczeń. 
3.  Dostawy te będą realizowana w cenach jednostkowych wynikających z oferty. 
    

§ 5 
1.  Dostawca zapewnia dostawę w terminie  do 7 dni od złożenia zamówienia cząstkowego . W 
przypadku zwłoki w realizacji zamówienia, Dostawca wypłaci SPZOZ 0,2% wartości nie 
dostarczonego materiału, lub sprzętu za każdy dzień opóźnienia. 
2.  W przypadku nie zrealizowania dostawy cząstkowej w całości, lub części, Dostawca zapłaci 
SPZOZ karę umowną w wysokości 10%  wartości dostawy cząstkowej.  
3.  SPZOZ zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary 
umownej w przypadku poniesienia szkody z winy Dostawcy. 



 

 
§ 6 

1. SPZOZ zapłaci przelewem za kolejne zrealizowane dostawy cząstkowe w ciągu 30 dni od 
dostarczenia dostawy i faktury do siedziby SPZOZ. 
2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności SPZOZ zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe 
naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 7 
Wszelkie zmiany i uzupełnienie warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 8 
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd polubowny 
właściwy rzeczowo dla siedziby SPZOZ. 

§ 9 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2.  Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 

 
 
 
 
   SPZOZ                                           Dostawca 
   

 

 

 

 

 
 

Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert  
 
W związku z otrzymanymi pytaniami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na  
1 luty 2019 do godziny 12.00 
 
 
Zapraszamy do złożenia ofert 
 
 
 
 
 
Z poważaniem 
 
Joanna Komorowska 
Dyrektor SPZOZ w Żukowie  
 


