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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania  nr  SPZOZ/PN/02/2017  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na    dostawę sprzętu jednorazowego  i  wielorazowego użytku – łączniki   
zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny  dla  potrzeb  SPZOZ Sanok 

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.  

* Pytanie nr 1  -  dot. pakiet    6  
poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe STEINMANNA -dł.150-
225mm,śr.3,0-5,0mm
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 2  -  dot. pakiet    6  
poz.  2 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  Gwoździe  KIRSCHNERA typu 
trocar -dł.70-300mm, śr.0,8-3,0mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 3  -  dot. pakiet    6  
poz.  3 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  Gwoździe  RUSHA  -dł.100-
360mm,śr.3,0-5,0 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 4  -  dot. pakiet    6  
poz.  4 Czy  Zamawiający   nie  popełnił  omyłki  pisarskiej  i  błednie  wpisał  dł.  -dł.360-
360mm,śr.4,5mm  czy  Zamawiający  miał  na  myśli  Gwoździe  ENDERA  -dł.300-
360mm,śr.4,5mm
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli Gwoździe ENDERA -dł.300-360mm,śr.4,5mm.

* Pytanie nr 5  -  dot. pakiet    6  
poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów kostnych-
średnica 0,3 do 2,0mm,dł.10m
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 6  -  dot. pakiet  1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 punktu 33 (Płyty dynamiczne 
typu DHS/DCS) w oddzielny pakiet? Dopuści to do udziału w postępowaniu większą ilość 
wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 7  -  dot. pakiet    1    
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  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 12,5mm i Ø 16 mm, dł. 55 - 150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm. Komplet złożony z 
płyty, śruby doszyjkowej i śruby kompresyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 8  -  dot. pakiet  1
Czy Zamawiający w Pakiecie 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: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 9  -  dot. pakiet    6  
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  6  punkt  1  dopuści  możliwość  zaoferowania  gwoździ 
STEINMANA o długości 80-300mm zamiast opisanych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 10  -  dot. pakiet    6  
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  6  punkt  5 dopuści  możliwość  zaoferowania  drutu  do 
wiązania odłamów kostnych o średnicy 0,2 do 1,5 i długości 5m zamiast opisanych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytania dotyczące wzoru umowy

* Pytanie nr 11  -  dot. wzoru umowy   § 2  

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  w  par.  2  wzoru  umowy  zapisu: 
„Zamawiający  będzie  składał  zamówienia  według  bieżących  potrzeb,  przy  czym 
wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 złotych netto”?

Odpowiedź:     Zamawiający nie wyraża zgody.   

* Pytanie nr 12  -  dot.   wzoru  umowy   
Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury
 i po zrealizowaniu zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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* Pytanie nr 13  -  dot. wzoru umowy   § 3  
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę zapisu w par.  3 ust.  1, pkt.  1  wzoru umowy 

poprzez  obniżenie  wysokości  kar  umownych  do  wysokości  0,1%  wartości 
niezrealizowanego  zamówienia  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki”,  z  uwagi  na 
nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia w Pakietach nr 9, 11

* Pytanie nr 14 -  dot. zapisu 

Prosimy  o  wyjaśnienie  w  kolumnie  „nazwa  produktu  oferowanego”  należy  podać  nazwę 
towaru  występującą  np.  na  fakturach  i  w dokumentach  wydania  towaru,  czy  też  symbol 
katalogowy produktu?
Odpowiedź:   W kolumnie „nazwa produktu oferowanego” należy podać symbol katalogowy 
produktu. 

* Pytanie nr 15  -  dot.   pakiet nr 9 poz. 16, 17  
Czy  Zamawiający  wymaga  ez  pakowanych  w  woreczki  strunowe,  które  pozwalają  na 

szczelne powtórne zamknięcie torebki z ezami po wyjęciu kilku sztuk?
Odpowiedź:     Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 16  -  dot.   pakiet nr 11 poz. 29  

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  nakłuwaczy,  które  nie  są 
nakłuwaczami  MEDLANCE.  Opis  przedmiotu  zamówienia  poprzez  określenie 
 nakłuwacza  jako  MEDLANCE  narusza  zasady  uczciwej  konkurencji,  ponieważ 
sugeruje  produkt  konkretnego  producenta  –  firmy  HTL-Strefa  i  eliminuje  inne 
produkty równoważne,   jak choćby nakłuwacze automatyczne,  które posiadają inny 
kształt, oraz boczny mechanizm spustowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 17  -  dot.   pakiet nr 11 poz. 29  
Czy Zamawiający w Zadaniu 11 poz.29  „Nakłuwacze automatyczne, igłowe MEDLANCE o 
śr. igły 0,8mm (21G) i głębokości wkucia 1.8mm - (op. - 200 szt.)” dopuści jednorazowe 
lancety o głębokości  nakłucia  1,5  mm i  średnicy ostrza 28G, które umożliwiają  pobranie 
próbki krwi z opuszki palca pacjenta lub z pięty noworodka? Budowa nakłuwacza w kształcie 
litery „T” umożliwia łatwą obsługę,  a grubość igły 0.36 mm (28G) uzyskanie  niezbędnej 
wielkość  krwi  przy  zachowaniu  minimalnej  bolesności.  Wszechstronne  zastosowanie 
odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 18  -  dot.   pakiet nr 11 poz. 29  
Czy  Zamawiający  z  zadania  11   wydzieli  poz.  29  „Nakłuwacze  automatyczne,  igłowe 
MEDLANCE o śr.  igły  0,8mm (21G) i  głębokości  wkucia  1.8mm -  (op.  -  200 szt.)”  do 
oddzielnego  pakietu,  co  umożliwi  złożenie  oferty  większej  liczbie  firm  i  otrzymanie 
najlepszej oferty cenowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 19  -  dot.   umowy.   
Dot. par. 3 ust. 4 umowy: „W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę 
umowną  w  wysokości  5%  wartości  towaru,  którego  dostawy  Wykonawca  odmówił.”  - 
Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: 
Nie dotyczy to sytuacji gdy  opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 
60 dni.
Odpowiedź: Zamawiający zgodę na dodanie zapisu o brzmieniu: „Nie dotyczy to sytuacji gdy 
opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza  60 dni.”

UWAGA:
Wobec udzielonych  wyjaśnień  na zapytania  Wykonawców jak również  modyfikacji  treści 
SIWZ  mających  wpływ  na  zaoferowany  przedmiot  zamówienia, należy  indywidualnie 
uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym  przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem 
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