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SPZOZ/SAN/ZP/14/2016                                                  Sanok, dnia 23.02.2016r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/04/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt 
laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 1 punktu 33 (Płyty dynamiczne typu 
DHS/DCS)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela. 
 
* Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający w zadaniu 1 punkt 33 dopuści możliwość zaoferowania płytki dynamicznej 
biodrowej (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48-336 mm oraz płytki dynamicznej kłykciowej (DCS)od 6 
do 22 otworów dł. 118-374 mm, ze śrubą DHS/DCS Ø 12,5 mm i Ø 16 mm, dł.55 – 150mm, o dł. 
gwintu 22mm i 27mm. Komplet złożony z płyty, śruby kompresyjne? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 punkt 33 dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych 
z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z 
normą ISO 5832-1, które mogą powodować zakłócenia w badaniach metodą rezonansu 
magnetycznego. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 4  
Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 punkt 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ STEINMANA o 
długości 80-300mm zamiast opisanych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający w zadaniu 1 punkt 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ Rusha o średnicy 
3,2mm zamiast opisanych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 6  
Czy Zamawiający w zadaniu 1 punkt 5 dopuści możliwość zaoferowania drutu do wiązania odłamów 
kostnych o średnicy 02 do 1,5 i długości 5m zamiast opisanych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 7 
Pytanie 1. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ. 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto i brutto za 1 
szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka 
miary jest sztuka? 
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wyrazi zgodę na podawanie cen za 100 
sztuk produktu lub jednostkowe opakowanie handlowe? 
Odpowiedź: tak, do trzech miejsc po przecinku. 
 
* Pytanie nr 8 
Dotyczy SIWZ Rozdział XII ustęp 2.5 podpunkt 1 
Czy Zamawiający ze względu na liczny asortyment przetargowy odstąpi od wymogu dołączenia do 
oferty dokumentów wymaganych w punkcie 1: „Zaświadczenie podmiotu (…)” na rzecz załączenia do 
ofert stosownego oświadczenia z zapisem, że na każde żądanie Zamawiającego powyższe dokumenty 
zostaną dostarczone np. z pierwszą dostawą? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 9 
Dotyczy § 2 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dni robocze? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 10 
Dotyczy § 3 ust. 1 
Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska polegająca na powtórzeniu słowa „umowy” i 
czy zapis projektu umowy nie powinien brzmieć „10% wartości niezrealizowanej części umowy”? 
Odpowiedź: powinien brzmieć „10% wartości niezrealizowanej części umowy 
 
* Pytanie nr 11 
Dotyczy § 3 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości 
towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia, z 
uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWIZ. 
 
* Pytanie nr 12 
Dotyczy § 3 ust. 4 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu zastrzeżenie, że kara ta 
nie będzie naliczana w przypadku odmowy dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy? 
Prosimy o dodanie do ustępu zastrzeżenia „Kara będzie naliczana jedynie w przypadku odmowy 
dostaw z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 
Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 13 
Dotyczy § 3 ust. 5 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca ma 
załatwić reklamację na termin realny tj.  
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od 
chwili jej otrzymania,  
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych 
od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu rozpatrzenia reklamacji na 5 dni 
roboczych.  
 
* Pytanie nr 14 
Dotyczy § 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej 
zmiany stawki VAT uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez 
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przepisy wprowadzając zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do 
umowy. W takiej sytuacji ceny netto pozostają bez zmian.”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 15 
Dotyczy § 6  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż 
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia 
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 16 
Dotyczy zadanie 10 pozycja 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 
użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 17 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga pojemników w całości autoklawowalnych? 
Odpowiedź: nie 
 
* Pytanie nr 18 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga pojemników z zakrętka w kolorze czerwonym, 
białym czy żółtym? 
Odpowiedź: czerwony lub żółty 
 
* Pytanie nr 19 
Dotyczy zadanie 10 pozycja 4 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i 
wartości osobno dla probówek i osobno dla korków? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 20 
Dotyczy zadanie 10 pozycja 5 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z dnem 
soczewkowatym spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 21 
Dotyczy zadanie 110 pozycja 11 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o długości około 
150 mm? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z wacikiem wiskozowym? 
Odpowiedź: nie 
 
* Pytanie nr 23 
Dotyczy zadanie 10 pozycja 12 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o długości około 
150 mm? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 24 
Dotyczy zadanie 10 pozycja 13 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z wacikiem z 
wiskozy? 
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Odpowiedź: nie 
 
* Pytanie nr 25 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi ewentualnie zgodę na zaoferowanie wymazówek z 
tworzywa z wacikiem o średnicy 5 mm? 
Odpowiedź: nie 
 
* Pytanie nr 26 
Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do 
osobnego pakietu? 
Odpowiedź: nie 
 
* Pytanie nr 27 
Dotyczy zadanie 10 pozycja 15, 16 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania ez pakowanych po 20 szt.  w 
opakowaniach do wielokrotnego otwierania (ze struną)? 
Odpowiedź: nie więcej niż 20 szt. 
 
* Pytanie nr 28 
Dotyczy zadanie 10 pozycja 21 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek Petriego bez 
wentylacji, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 29 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek Petriego z żebrami 
wentylacyjnymi o średnicy 90 mm lub 150 mm? 
Odpowiedź: nie 
 
* Pytanie nr 30 
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego 
pakietu? 
Odpowiedź: nie 
 
* Pytanie nr 31 
Dotyczy zadanie 10 pozycja 22 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek Petriego z żebrami 
wentylacyjnymi o średnicy 150 mm? 
Odpowiedź: tak  
 
* Pytanie nr 32 
Dotyczy zadanie 10 pozycja 35 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki z zakrętką? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 33 
Dotyczy zadanie 10 pozycja 37 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje probówek Eppendorf pakowanych po 1000szt? 
Jeśli nie, to prosimy o podanie oczekiwanej wielkości opakowania 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 34 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 11 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek o numerze 
katalogowym: 72-7050-6, spełniającym wymagania SIWZ? 
Wskazany przez Zamawiającego numer katalogowy 72-7025-0 jest numerem nieaktualnym, który 
dotyczył butelek o poj. 250 ml 
Odpowiedź: tak 
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* Pytanie nr 35 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 15 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga statywów na pipety jednokanałowe ML PETTE 
4-miejscowych, szeregowych, których numer katalogowy to 85-9104-2? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 36 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 17 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli kapilary o pojemności 200 µl, a nie jak podano 
200 ml? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 37 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 18 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga kapilar do gazometrii z heparyną sodową o 
poj. 130 µl i wymiarach 2,3x75 mm (numer katalogowy 45-1825-6) czy może analogicznych kapilar o 
pojemności 100 µl i wymiarach 1,6x125 mm (numer katalogowy 45-1826-6)? 
Odpowiedź: kapilar do gazometrii z heparyną sodową o poj. 130 µl i wymiarach 2,3x75 mm 
 
* Pytanie nr 38 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 19 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga w pozycji 19 zatyczek kompatybilnych do kapilar z 
pozycji 18? 
Zatyczki kompatybilne do kapilar o poj. 130 µl i wymiarach 2,3x75 mm (numer kat. 45-1825-6) to 
zatyczki o numerze kat. 45-1408-0. 
Zatyczki kompatybilne do kapilar o pojemności 100 µl i wymiarach 1,6x125 mm (numer katalogowy 
45-1826-6) to zatyczki o numerze kat. 45-1407-0. 
Odpowiedź: Zatyczki kompatybilne do kapilar o poj. 130 µl i wymiarach 2,3x75 mm numer kat. 45-
1408-0 
 
* Pytanie nr 39 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 23 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga pudelek termoizolacyjnych na 50 szt probówki 
eppendorf 2 ml wykonanych ze styropianu o numerze kat. IP-ET-G-50? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 40 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 24 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania statywów wys. 70 mm na 
20 probówek o średnicy 13-16 mm? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 41 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 29 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania statywów wys. 70 mm na 
50 probówek o średnicy 10-12 mm? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 42 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 30 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania statywów wys. 70 mm na 
50 probówek o średnicy 16 mm? 
Odpowiedź: tak 
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* Pytanie nr 43 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 32 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety ML-PetteS-F, która 
stanowią nowszą generację pipety MICROLIT –F? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 44 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 33 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na nakłuwacze innego typu niż MEDLANCE, 
pakowane po 100 szt.? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 45 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 43 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania statywów z drutu 3-rzędowych na 30 
probówek o średnicy 16 mm o numerze katalogowym IP-SM-B-30? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 46 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 46 d) 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na pipety nastawne o zakresie pojemności 
1000-5000µl? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 47 
Dotyczy zadanie 12, pozycja 49 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania statywów na 24 probówki o 
śr. 20-30 mm 3-rzędowych o wysokości 85 mm? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 48 
Dotyczy zadanie 13, pozycje 3, 4 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka o grubości 0,15 ± 0,02 mm? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 49 
Dotyczy zadanie 13, pozycje 15 i 16 
Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy zamiast „ze szkła bromokrzemowego” 
nie powinno być „ze szkła borokrzemowego”? 
Odpowiedź: ze szkła borokrzemowego. 
 
* Pytanie nr 50 
Czy w zadaniu nr 6 pozycji 1 nie zaszła pomyłka, ponieważ Gwoździe Steinmana zaczynają się od 
średnicy Ø 3,5mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 51 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 pozycji 4 wymaga Gwoździe Endera jak poniżej? 

 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 52 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 pozycji 4 wymaga Gwoździ Endera zwykłych czy 
modyfikowanych? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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* Pytanie nr 53 – dot. zad.10 poz.3,7,11-16,21,22,26,27 
Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterole – 
R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterole – R) 
 
* Pytanie nr 54 – dot. zad.10 poz.11-14 
Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy 
dopuszcza niższą klasę I?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza klasę I. 
 
* Pytanie nr 55 – dot. zad.10 poz. 14 
Czy Zamawiający dopuszcza bakteriologiczny zestaw transportowy z podłożem AMIES (bez węgla). 
Jest nowszy typ niż Stuart i gwarantuje przeżywalność większej ilości drobnoustrojów od pobrania. 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 56 – dot. zad.10 poz. 22 
Czy Zamawiający dopuszcza szalki Petriego z polistyrenu jałowe z żebrami wentylacyjnymi 
wentylacyjnymi o śr. 150mm? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 57 – dot. zad.10 poz. 34 
Czy Zamawiający dopuszcza pipety Pasteura bez podziałki, niesterylne dł. 12,3 cm z PE? 
Odpowiedź: tak 
 
* Pytanie nr 58 – dot. zad.10 poz.36 
Czy Zamawiający dopuszcza Pipety Pasteura 3ml dł.15 cm (opakowanie – 500szt.)? 
Odpowiedź: tak 
 
 
 

   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. 
 
 
 

 


