
 
              Węgrów, dnia 12.12.2022 r. 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Kościuszki 15 

07-100 Węgrów 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku, Znak: ZP/SJ/18/22 (Dz.U.U.E z dnia 07.12.2022 r. nr 2022/S 236-

680346) 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące 

zapytania od Wykonawców: 

 

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy 

 

Pakiet 11 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do gazometrii poj. 2-3ml, wypełnionej suchą 

heparyną litową, bez filtra; możliwość wykonania precyzyjnego pomiaru parametrów 

gazometrycznych, hemoglobiny, elektrolitów ( Ca ++,Mg ++,Cl -) i glukozy. Sposób pobierania (aspiracja 

manualna, prekalibracja, napływ naturalny), pakowane pojedynczo. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu 

 

Pakiet 13 

Poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o wymiarach 45x42 mm, w pozostałych 

parametrach bez zmian.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu 

 

Poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o wymiarach 42x36 mm, w pozostałych 

parametrach bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu 

 

Poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o wymiarach 55x40 mm, w pozostałych 

parametrach bez zmian.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu 

 

 

 



 
Pakiet 17 

Poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyty z trzonkiem o średnicy 2,4mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie uchwytów z trzonkiem o średnicy 2,4mm 

 

 

Poz. 2 

Czy ze względu na to, że uchwyty jednorazowe pakowane są po 10szt w opakowaniu handlowym, 

Zamawiający dopuści do zaoferowania ilość 20 szt.? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 20 szt. czyli 2 opakowań handlowych 

 

 

Pakiet 27 

Poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu? Decyzja Zamawiającego 

pozwoli na złożenie oferty na pozostałe pozycje w pakiecie 27. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższej pozycji do odrębnego pakietu. Zmiana 

ilości pakietów po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu jest technicznie niemożliwa. 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – 

Formularz cenowy 

 

     Podpisał: 

     Dyrektor SPZOZ w Węgrowie 

     Lek. med. Artur Skóra 


