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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/162/2016                                                  Sanok, dnia 1.08.2016r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/27/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

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

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1 – dot. zad. nr 8 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga dodatkowych skrzydełek w pobliżu igły, które umożliwiając wygodne, 
łatwe bardziej precyzyjne wprowadzenie igły biorczej do butelki. Pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 2 – dot. zad. nr 7 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typu korcang dł. 23 cm? 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 3 –dot. zad. nr 7 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy 120ml? 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 7 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
Rękawice lateksowe L 2 
Tupfer kula 17N 20x20cm 5 
Kleszczyki typu Korcang 19cm (+/-0,3) 1 
Zestaw zapakowany w twardy blister dwudzielny, który może służyć jako pojemnik na płyn. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 5 – dot. wzoru umowy §3 ust.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości niezrealizowanej części 
umowy? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 6 – dot. wzoru umowy § 8 ust.2  
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 ust.2 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy. 
Odpowiedź: Nie 
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* Pytanie nr 7 – dot. wzoru umowy § 3 ust.2 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów §3 ust.2 
2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonych umową terminie Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części 
towaru, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. 
Po upływie wyżej określonego 5-cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru taj samej 
ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do 
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę. 
Odpowiedź: Nie 
 
 

   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. 
 
 
 


