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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/47/2016                                                  Sanok, dnia 21.03.2016r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/11/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1 – dot. zad. nr 3 
Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania nr 3 dopuści zaoferowanie zestawu o średnicy 11,5F? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 2 – dot. zad. nr 13 
Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania nr 13 dopuści zaoferowanie sztaplera o rozmiarze 26. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 3 –dot. zad. nr 13 
Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania nr 13 dopuści zaoferowanie sztaplera o rozmiarze 32. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 13 
Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania nr 13 dopuści zaoferowanie sztaplera o rozmiarze 34. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 1 poz.1,2 
Czy Zamawiający wymaga, aby maska posiadała 7 zwężek Venturiego (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 
50%, 60%). 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 6 – dot. zad. nr 1 poz. 1,2 
Czy Zamawiający wymaga, aby maski posiadały metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu 
głowy, co umożliwia dopasowanie maski do każdego kształtu głowy? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 7 – dot. zad. nr 1 poz.1-3 
Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał minimum 6 podłużnych wtopionych pasków 
wzmacniających, które powodują, że nie ma możliwości zamknięcia „światła” przepływu tlenu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 1 poz.1-3 
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta w celu 
zachowania jakości? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompatybilności, nie musi być jednego producenta. 
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* Pytanie nr 9 – dot. zad. nr 10 
Prosimy o wyjaśnienie czy w zadaniu 10 Zamawiający miał na myśli 120szt., czyli 30 zestawów po 
4szt., czy 120 zestawów. Elektrody TENS są pakowane po 4 szt. w zestawie. 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli 120 zestawów po 4 sztuki. 
 
* Pytanie nr 10 – dot. zad. nr 2 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści prowadnik typu „J” 0,88 mm 60cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 11 – dot. zad. nr 5 
Czy Zamawiający w poz. nr 1 dopuści spodenki do kolonoskopii niebieskie rozmiar XL/XXL 
(szer.135cm) 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 5 
Czy Zamawiający w poz. 1 będzie wymagał spodenek do kolonoskopii z delikatnej tkaniny SMS 
28g/m2 przyjaznej dla ciała. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 13 - dot. zad. nr 1 
Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 1,2 dopuści wysokiej jakości produkt firmy Intersurgical LTD. Z 
drenem o dł. 1,8m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 14 – dot. zad. nr 1 
Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 3 dopuści przedłużacz o dł. 2,1m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 15 – dot. zad. nr 8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości i od wielu lat z powodzeniem stosowanych 
na rynku przetwornik firmy ICU Medical (dawny Abbott) bez zakrzywionej igły, ale z systemem 
odpowietrzania linii zabezpieczającym przed kontaminacją, ze zdejmowanym koreczkiem do 
kalibracji i zerowania, z okrągłym bezpinowym wodoszczelnym połączeniem, kompatybilnym z 
wypożyczonym na czas trwania umowy kablem połączeniowym do monitora. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia kabli do posiadanych monitorów 
w ilości: jak w załączniku. 
 
* Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 2 
Prosimy Zamawiającego o podanie, jakie monitory, do których mają być podłączone przetworniki, i w 
jakiej ilości ma na wyposażeniu. Producent/model/ilość. 
Odpowiedź: Mindray PM 6000 – moduł 6 pinowy – 6szt., Mindray iPM8/ Bene View T8 – 12 pinowy 
– 3szt., BLT AnyView A5- 4 pinowy – 1 szt., GE DASH 4000 – 1szt. Uchwyty na przetworniki 
minimum podwójne – 8szt. 
 
* Pytanie nr 17 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z § 3 ust.2 wzoru 
umowy do 0,2% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy 
dzień zwłoki? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 18 -  dot. wzoru umowy 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu § 3 ust.9 na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej 
następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem 
zapłaty”. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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* Pytanie nr 19 – dot. wzoru umowy 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust.10na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 
odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po 
spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do 
dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.” Zapis taki jest zgodny z ustawą o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 20 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto zaś 
cena netto pozostanie bez zmian? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 21 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §11 na następujący: „Wykonawca nie może 
dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby 
trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54, ust.5 ustawy o działalności leczniczej z 
dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. nr 112, poz.654). W przypadku nieziszczenia przez Zamawiającego zapłaty 
w terminie 14dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo 
dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w dniu 
poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 22- dot. wzoru umowy 
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww 
postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla 
Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną 
do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w 
którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, 
wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania 
środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z 
oryginałem. 
Odpowiedź: TAK 

 
* Pytanie nr 23 -  dot. wzoru umowy §3 pkt.2  
Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% sprawia, że strony umowy nie są 
równoprawne.  W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który 
byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co 
narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 
24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w 
umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP 
zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar 
umownych do wysokości 0,1%. 
Odpowiedź: NIE  

 
* Pytanie nr 24 – dot. wzoru umowy §3 pkt.4 
Paragraf 3 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.” 
Z treści tego punktu wynika, iż Zamawiający zapewnia sobie płynność dostaw bez konieczności 
zapłaty za dostarczony sprzęt. 
Taki zapis sprawia, iż umowa jest nierównoprawna tak i dla Zamawiającego jak i Dostawcy.  
Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze wzoru umowy lub modyfikację jego brzmienia na: 
„Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową , w przypadku 
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ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony 
w ust §8 ust.1” 
Odpowiedź: NIE  

 
* Pytanie nr 25 – dot. wzoru umowy §3 pkt7 
Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, 
niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”  
Odpowiedź: NIE  

 
* Pytanie nr 26 – dot. wzoru umowy §3 pkt.8 
Wnosimy o modyfikację zapisu umowy na: „Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech 
kolejnych nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej kolejnej odmowy dostawy 
zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 27 – dot. zad. nr 12 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny wykonany z glikolidu, 
kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu o okresie podtrzymywania tkanki 50-60% po 5 dniach? 
Czy Zamawiający dopuści igły typu Surgalloy – stop stali odporny na złamania i odkształcenia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 28 – dot. zad. nr 12 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny wykonany z glikolidu, 
dioksanonu i węglanu trimetylenu? 
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną typu Surgalloy – stop stali 
odporny na złamania i odkształcenia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 29 – dot. zad. nr 12 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony , powlekany z glikolidu i laktydu, 
powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia o okresie 
wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 80 % po dwóch tygodniach , 30 % po 
trzech tygodniach? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 30 – dot. zad. nr 12 poz.5 
Czy Zamawiający dopuści stapler skórny zawierający 35 zszywek ze stali nierdzewnej, 
- zszywka: grzbiet 6,5 mm nóżka 4,1 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

   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. 
 
 
 


