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do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/16/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

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

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1 – dot. zad. nr 12 poz.1,2 
Prosimy o dopuszczenie fartuchów posiadających zakres regulacji – rzep o długości do 10 cm.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 2 – dot. zad. nr 1 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika zbiorczego, w którym znajduje się zwój rur o 
długości 30,4m.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 3 – dot. zad. nr 1 poz.1 
Czy Zamawiający oczekuje aby rura w zwoju mogła być podzielona na 15 cm części? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 1 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy drugi koniec rurki ma mieć zakończenie 15M czy 
22F? 
Odpowiedź: Zgonie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 1 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy drugi koniec rurki ma mieć zakończenie 15M czy 
22F? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 6 – dot. z ad. nr 11 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetą górną w rozmiarze 150cmx240cm, w 
zestawie z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze 80x142cm i ręcznikami w rozmiarze 30x20cm. 
Pozostały skład i rozmiary zestawu zgodne z zapisami w SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 7 – dot. zad. nr 11 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którym serwety okrywające pacjenta wykonane 
są z chłonnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze powyżej 62 g/m2, odpornego na rozciąganie 
na sucho i mokro powyżej 200 kPa, w zestawie serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80x142cm, 
ręczniki w rozmiarze 30x20cm. Zestaw posiada min. 3  etykiety samoprzylepne do dokumentacji 
medycznej. Pozostały skład i rozmiary zestawu zgodne z zapisami w SIWZ. 
 



SPZOZ/SAN/ZP/90/2016                                         Strona 2 z 8 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 12 poz.1 
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisząc „pełnobarierowy w obszarze wzmocnień”? w opisie 
przedmiotu zamówienia nie ma wymogu wzmocnień w fartuchu, pojawiają się one dopiero w 
następnej pozycji w niniejszym pakiecie. Czy Zamawiający może potwierdzić, że w danej pozycji 
wymaga fartucha chirurgicznego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 na całej powierzchni? 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla „pełnobarierowy w obszarze wzmocnień w poz.1. 
 

* Pytanie nr 9 – dot. zad. nr 11poz.1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie następującego zestawu: wykonanych z 
chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m2 

wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i współczynniku absorpcyjności 
min. 600%. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H2O. 
Wytrzymałość na mokro 170 kPa, na sucho 180 kPa.  
Skład: 
1 czerwona osłona na stolik Mayo min. wym. 80x 145cm 
1 serweta o min. wymiarach 260x300cm z przylepnym oknem 28x30x24, ze zintegrowanymi 
nogawicami i dwiema podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o min. wym. 40x73 cm, 
po dwóch stronach okna wzmocnienia o wymiarach min. 16x50cm z 8 uchwytami (otworami) na 
przewody 
2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z foliipolietylenowej 
o grubości min 5µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow.75 x190cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 10 – dot. zad. nr 11 poz.2 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie następującego zestawu: 
Wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 
62g/m2. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200cm H2O 
Skład: 
1 – serweta główna o minimalnych wymiarach 185x260cm posiadająca: zintegrowane nogawice, 
worek do zbierania płynów z sitem i zaworkiem spustowym, przylepne okno nadłonowe oraz 
przylepne okno do obłożenia okolic krocza i bezlateksową osłnę na palec 
1- taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm 
2- ręczniki 30x40cm 
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 11 – dot. zad. nr 11 poz.3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie następującego zestawu wykonanych z 
dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej 
gramaturze 62g/m2 Odporność na przenikanie cieczy – min. 200cm H2O. Odporność na rozerwanie na 
mokro 170kPa, na sucho 180kPa. 
Skład: 
1 czerwona osłona na stolik Mayo (dostępna też niebieska) o min. wym. 80x145cm, 1 górna 
samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm. 
1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm 
2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm 
Taśma samoprzylepna 9x50cm 
4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką  
Całość zawinięta z serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 11 poz.4 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie następującego zestawu: 
Wykonanych z chłonnego trzywarstwowego laminatu włókniny polipropylenowej, folii 
polietylenowej oraz wiskozy o minimalnej gramaturze 77g/m2 wzmocnionego wiskozową włókniną 
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Spunlace o gramaturze min. 70g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 139 H2O. Wytrzymałość 
na rozerwanie na sucho: 220kPa – strefa krytyczna, 125 kPa, strefa mniej krytyczna, na mokro: 
177kPa – strefa krytyczna, 113 kPa strefa mniej krytyczna. Zestaw posiada 2 naklejki transferowe 
typu TAG. Chłonność min. 400%. Skład: 
1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym.80x 145cm 
1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 
50x75cm. 
1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175 x200 cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm 
2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm. 
Taśma samoprzylepna 9x50cm,  
4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką  
Całość zawinięta w serwetę na sół instrumentariuszki o min. wym. 150x190cm 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 13 – dot. zad. nr 12 poz.1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów z włókniny typu SMMMS, 
rękawy fartucha zgrzewane ultradźwiękowo. Dostępne rozmiary M,L,XL, XXl, XXXL. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 14 – dot. zad. nr12 poz.2 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny 
polipropylenowej SMMMS-35g/m2, wewnętrzny laminat PP + PE (polipropylen + polietylen) 45g/m2 
rękawy fartucha zgrzewane ultradźwiękowo. Dostępne w rozmiarze M, L, XL, XXL, XXXL pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 15 – dot. zad. nr 12 poz.1-2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rzepów: 
Lewy (tył): 13cm x 3 
Prawy (tył): 7cm x 3 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 12 poz.1-2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarze M, L, XL. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 17 – dot. zad. nr 12 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie penetracji płynów 35cm H2O. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 18 – dot. zad. nr 12 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie penetracji płynów w strefie krytycznej 125cm H2O w strefie 
mniej krytycznej 35cm H2O 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 19 – dot. zad. nr 12 poz. 1-2  
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od niepalącego się mankietu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 20 – dot. zad. nr 12 poz.1-2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów pakowanych w papier krepowy oraz torebkę 
papierowo-foliową? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 21 – dot. zad. nr 9 poz.1 

• Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego w następującym składzie: 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 22 – dot. zad. nr 12 poz. 1,2  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMMS z 
rękawami ze szwami zgrzewanymi ultradźwiękowo, z zapięciem pod szyją na rzep o długości 6 cm, w 
rozmiarze M, L, XL pozostałe parametry spełnione?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 23 – dot. zad. nr 10 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testy w opakowaniu po 250 pasków /500 sztuk? Wielkość 
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 24 – dot. zad. nr 10 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści testy skalibrowane na minimalne parametry 1340C/3,5min, 1210C 15min. 
Procesy sterylizacji w temperaturze 1210 C nie odbywają się w czasie krótszym niż 15min, stąd 
wymagana kalibracja nie znajdują zastosowania. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 25 – dot. zad. nr 10 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość 
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 26 – dot. zad. nr 10 
Asortyment zaoferowany w zadaniu nr 39 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maj a2015r. (Dz.U. nr 107 poz.679/2010). Czy w związku z 
powyższym Zamawiający w miejsce dokumentów, wymaganych w Rozdziale XII, punkt 2.5) SIWZ 
dopuści stosowne oświadczenie Wykonawcy oraz dokumenty wydane przez producenta wyrobu 
potwierdzające spełnienie wymagań określonych w Załączniku nr 2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 27 – dot. zad. nr 10 poz.3 
Ponieważ wskaźniki odpowiadające klasie 6 są jednym z najważniejszych elementów kontroli procesu 
sterylizacji, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o zgodności z 
normą ISO 11140-1, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną zarówno od 
producenta, jak i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniającą określone w dyrektywach 
wymagania, tj. jednostkę notyfikowaną? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
 
* Pytanie nr 28 –dot. zad. nr 10 poz.4 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pozycji 4. wymaga testów do kontroli wsadu z 
wyraźnie nadrukowanym kolorem referencyjnym przebarwienia, w zestawie z przyrządem w całości 
wykonanym z tworzywa sztucznego klasy medycznej, składającego się z korpusu, rurki o długości 1,5 
m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki, umożliwiającej sprawdzenie, czy wskaźnik znajduje 
się w środku bez rozkręcania przyrządu? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
 
* Pytanie nr 29 – dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt. XXI OPIS 
KRYTERIÓW  
Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 szt. dla każdego pakietu. Zgodnie z 
kryteriami oceny ofert, jakie wyspecyfikował Zamawiający i aby ocena ofert była prowadzona z 
zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, prosimy o 
zrównanie ilości wymaganych próbek do 1 szt. dla wszystkich pakietów. Każdy Wykonawca koszt 
próbek wlicza w cenę realizacji zamówienia, dlatego przy obecnych zapisach niektórzy Wykonawcy  
muszą wliczyć koszt 2 próbek, a niektórzy koszt tylko jednej próbki, co narusza podstawowe zasady 
prowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego                    i naraża niektórych 
Wykonawców na poniesienie wyższych kosztów związanych z przygotowaniem oferty.  
W związku z powyższym prosimy również o następującą modyfikację zapisów SIWZ:  
„Próbki należy dostarczy nieodpłatnie celem przetestowania i określenia oceny użytkowej – 
próbki należy dostarczyć przed terminem otwarcia ofert do Działu Zamówień Publicznych SPZOZ 
Sanok.  Próbki należy oznaczyć w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, jak również 
zaoferowanego dla danego zadania, pozycji wyrobu i jego producenta. W przypadku wyrobów 
sterylnych jednorazowego użytku próbki należy przedłożyć w oryginalnych opakowaniach 
gwarantujących właściwości sterylne wyrobu. 
Należy dostarczyć następujące próbki : 
Zadanie nr 3 - dla wszystkich pozycji – po 2 1 szt. 
Zadanie nr 8 - dla wszystkich pozycji – po 2 1 szt. 
Zadanie nr 9 - dla wszystkich pozycji – po 2 1 szt. 
Zadanie nr 11 - dla wszystkich pozycji – po 1 szt. 
Zadanie nr 12 - dla wszystkich pozycji – po 1 szt.  
Odpowiedź: Nie 

 
* Pytanie nr 30 – dot . wzoru umowy 
Dot. § 3 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: 
„Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych 
w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci 
Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% wartości umowy niezrealizowanej części umowy. 
2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 
umowną 
w wysokości 2 % 0,2% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, 
za każdy 
dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.  
Po upływie wyżej określonego 5 - cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej 
samej ilości 
i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do dochodzenia 
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odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę do wartości 
rzeczywiście  
poniesionej i wykazanej szkody. 
3. W przypadku gdy zwłoka w dostawie jest krótsza niż 5 dni, Zamawiający może na uzasadniony 
wniosek 
Wykonawcy odstąpić od naliczania kary umownej określonej w ust. 2.  
4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% 
wartości 
towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił, chyba że odmowa dostawy spowodowana jest 
zaległościami płatniczymi Zamawiającego wobec Wykonawcy w kwocie min. trzech dostaw 
asortymentu będącego przedmiotem umowy.    
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, 
Wykonawca 
zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad 
w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia. 
6. Reklamacje ilościowe i jakościowe zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 7 dni od daty 
odbioru  
towaru, za wyjątkiem wad ukrytych, tj. niemożliwych do sprawdzenia przy odbiorze, które zostaną 
zgłoszone 
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Reklamacje będą zgłaszane po sporządzeniu 
komisyjnego protokołu.  
7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w ust. 
5 Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę 
różnicą kosztów zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. Zamawiający o 
fakcie  
skorzystania z zakupu zastępczego powiadomi Wykonawcę pisemnie. 
8. Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego 
towaru lub 
trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, pod warunkiem, że wystosował do Wykonawcy pisemne wezwanie do realizacji 
umowy wyznaczające dodatkowy, co najmniej 7-dniowy termin realizacji. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej określonej w ust. 1, 2, 4, 7, 12 w terminie 7 
dni 
od daty wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia Zamawiającego do naliczania odsetek 
ustawowych. 
W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Zamawiający potrąci 
należną 
kwotę (wraz z odsetkami ustawowymi) z bieżącej należności Wykonawcy. 
10. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu ustawowe odsetki za niepłacenie faktur w terminie. 
Wykonawca może na pisemny wniosek Zamawiającego odstąpić od naliczania ustawowych odsetek 
określonych w niniejszym ustępie.  
11. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, 
strony 
ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
12. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym (określonym w ust. 8) 
Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części 
umowy.” 
oraz o dodanie następujących ustępów: 
„12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 
towaru,                        o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 
13. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości 
dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia 
dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,                   
przy czym od dnia  dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty 
przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego, 
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14. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie 
wynagrodzenia przekraczający 30 dni kalendarzowych ponad termin płatności określony w § 8 ust. 1 
umowy w wysokości 0,1% wartości brutto dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. 
15. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% 
wartości brutto umowy.” 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 31 – dot. wzoru umowy 
Dot. § 5 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie ustępu 3 o następującej treści: 

„3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

a)  zmian w nazwach lub adresach stron, zmian związanych z przekształceniem podmiotowym stron, 

b) konieczności zmian umowy na skutek działania organów administracji lub instytucji 
upoważnionych                               do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

c) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonywanie przedmiotu umowy, 

d) zmiany ustawowej stawki podatku VAT (wówczas do cen netto wyrobów zostanie doliczona nowa 
stawka podatku VAT), 

e) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w 
związku                         z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego                                 i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę, 

f) zmiany ceny:  

- gdy nastąpi zmiana stawki VAT, przy czym cena netto pozostanie niezmienna i obowiązuje do końca 
trwania umowy. Zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego 
stawkę. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o konieczności zmiany przedstawiając kopię 
odpowiednich dokumentów,  

- w przypadku zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe,  wynikłe w 
trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania 
oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”, 

- w przypadku zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej lub tej samej cenie, jeżeli 
nastąpi zmiana ceny producenta lub zastanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej lub 
tej samej cenie, 

g) zmiany terminu realizacji zmówienia:  

- ze względu na procedury nie zależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające 
dłużej niż terminy określone przepisami, 

- w przypadku przekroczenia czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu 
specjalistycznego 

- wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy, 

h) zmiany w zakresie przedmiotowym:  numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy 
zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, produkt zamienny, w sytuacji gdy: 
wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, 
wystąpi przejściowy brak produktu  z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym 
dostarczeniu produktu zamiennego  o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. 

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.” 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 32 – dot. wzoru umowy §3 ust.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z wzoru umowy do 1% 
wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki?” 
Odpowiedź: Nie 
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* Pytanie nr 33 – dot. wzoru umowy § 11 
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 14 dnia od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo 
dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zadaniu 
poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 34 – dot. zad. nr 1 poz.1 
Czy Zamawiający w zad. 1 poz.1 dopuści rury karbowane w rolkach 50mb? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 35 – dot. zad. nr 1 poz.2  
Czy Zamawiający w zad.1 poz.2 dopuści przedłużacz z obrotowym złączem kolankowym rurki 
intubacyjnej i portem do odsysania dł. 7-15cm z elastyczną zatyczką? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 36 – dot. zad. nr 1 poz.3 
Czy Zamawiający w zad. nr 1 poz.3 dopuści złączkę kolankową do rurek intubacyjnych z portem do 
odsysania z elastyczną zatyczką? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 37 – dot. zad. nr 1 poz.4 
Czy Zamawiający wymaga w zad. 1 poz.4 łącznika typu martwa przestrzeń 15M – 15F dla dzieci i 
noworodków z łącznikiem kolankowym i portem 7,6 mm w wersji z rury rozciągalnej w zakresie do 
10cm? 
Odpowiedź: Zamawiający odpuszcza. 
 
 

   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. 


