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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/192/2015                                                  Sanok, dnia 7.12.2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/43/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco – 
dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia  

 
* Pytanie nr 1  
Wzór umowy par. 3 ust 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą 
zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „(...)        
w wysokości 2 % wartości towaru (...)” na zapis: „(...)        w wysokości 0,5 % wartości towaru (...)”. 
Odpowiedź:  Nie 
 
* Pytanie nr 2 
Wzór umowy par. 3 ust 10. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą 
zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy oraz zgodnie z ustawą o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych prosimy o zmianę zapisu: „Wykonawca może naliczyć 
Zamawiającemu umowne odsetki za niepłacenie faktur w terminie w wysokości 6 % należności w 
skali roku” na zapis: „Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu umowne odsetki za niepłacenie 
faktur w terminie w wysokości odsetek ustawowych.” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 3 
Wzór umowy par. 8 ust 4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą 
zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy oraz zgodnie z ustawą o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych biorąc pod uwagę zapis par. 8 ust. 1 prosimy o 
wykreślenie zapisu par. 8 ust. 4. 
Odpowiedź: Nie  
 
* Pytanie nr 4 
Wzór umowy par. 10 ust. 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą 
zachowania uczciwej konkurencji prosimy o wykreślenie zapisu par. 10 ust. 2. Istniejący zapis umowy 
jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w 
zakresie realizacji dostaw przedmiotowych zamówień i próby modyfikacji tego systemu w umowach 
cywilnoprawnych poprzez włączanie do niego innych podmiotów, w tym Wykonawcę - nie mogą być 
uznane za ważne. Obarczanie Wykonawcy z tytułu wystąpienia osób trzecich przeciwko 
Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu wad prawnych w przedmiocie umowy jest niezgodne z 
obowiązującymi ustawami, w przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem/wytwórcą 
przedmiotu zamówienia i nie jest odpowiedzialny za wprowadzenie towaru do obrotu lecz jedynie za 
jego dystrybucję. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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* Pytanie nr 5 
Zadanie nr 1, poz. 1 Prosimy o określenie czy w w/w pozycji Zamawiający oczekuje wyceny 22800 
sztuk listków czy 22800 opakowań po 200 sztuk listków w opakowaniu.  
Odpowiedź: 22800 opakowań po 200 listków w opakowaniach 
 
* Pytanie nr 6 
Zadanie nr 3, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie do oceny w w/w pozycji ręczników 
celulozowych, dwuwarstwowych do rąk o wymiarach 21 cm szerokości x 150 m długości pasujących 
do dozowników firmy Tork z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych opakowań, tj. 384 rolki. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. 
 
* Pytanie nr 7 
Zadanie nr 3,poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji papieru 
toaletowego o średnicy roli 18 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 8 
Dotyczy wzoru umowy - §3, ust. 2 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów wzoru umowy stanowiącego załącznik 
nr 6 do SIWZ w zakresie wysokości kar umownych za zwłokę w dostawie z „2% wartości towaru nie 
dostarczonego zgodnie z zamówienia Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki” na „1% wartości 
towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówienia Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki”.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Zamawiający ustala nowy termin wniesienia wadium i składania ofert na : 
 
Termin wniesienia wadium: 10.12.2015 do godz. 10:00 

Termin składania ofert: 10.12.2015 do godz. 10:00 

 
 

Z poważaniem  
 
 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia. 


