
SPZOZ/SAN/ZP/213/2017                                         Strona 1 z 4 

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/213/2017                                                  Sanok, dnia 16.05.2017r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/16/2017 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. pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7: 
Siatkę dootrzewnową, separującą, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową.  Z jednej strony wykonaną z 
mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), 
grubość 0,55 mm, porowatość średnia 830 µm, gramatura średnia 108 g/m2, z oznaczeniem strony 
implantacji, dwukierunkowa elastyczność, w rozmiarze 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 30 x 20 
cm)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 6 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o gramaturze 70g/m2 i średnicy oczka 
1.0mm – 1.5mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 2 na zaoferowanie woreczków ekstrakcyjnych do 
laparoskopii rozmiar 220ml ze ściągaczem, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej 
oferty? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 5 
Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania (pod 
warunkiem doposażenia na czas umowy w kompatybilne kanistry i mocowniki), równoważny system 
do odsysania, producent brytyjski? 
 Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku ze względu na opatentowaną, antybakteryjną 
technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli 
oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami 
laboratoryjnymi). System nasz charakteryzuje się wkładami posiadającymi w pokrywie dwa króćce 
przyłączeniowe: pacjent, próżnia, o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. 
Króciec do pacjenta jest uniwersalny, gładki, rozszerzający się; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy 
jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym 
skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady workowe o poj. 1l. mają kształt okrągły. Powyżej 
opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem ze oferent do przetestowania wkładów 
dostarczy do nich pojemniki j. u. oraz prospekt rodzajów uchwytów do w w pojemników. 
Zamawiającego interesują uchwyty do panelu szyny, do ściany oraz łóżka szpitalnego minimalna 
ilość pojemników które należy dostarczyć po podpisaniu umowy to: 60szt. stacjonarnych + 10 szt. 
wózków jezdnych z pojemnikami. Nie dotyczy to systemów typu SERRIES będących na wyposażeniu 
szpital. 
 
* Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 1 poz.1 
Czy w pozycji 1,pakiet 1 Zamawiający ma na myśli Uniwersalny zestaw w wersji grawitacyjnej 
zawierający  
-Port medyczny typu ENFit, służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu 
-Złącze ENFit (żeńskie)do połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 6 – dot. pakietu nr 1 poz.2 
Czy w pozycji 2,pakiet 1 Zamawiający ma na myśli Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy 
Flocare® Infinity™zawierający: 
-Port medyczny typu ENFit, służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu 
-Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 7 – dot. pakietu nr 1 poz.3 
Czy w pozycji 3,pakiet 1 Zamawiający ma na myśli Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy 
Flocare® 800 zawierający: 
-Port medyczny typu ENFit, służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu 
-Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit 
Odpowiedź: Tak jak w SIWZ 
 
* Pytanie nr 8 – dot. pakietu nr 1 poz. 1,2,3, 
Prosimy o usunięcie w poz. 1,2,3 zapisu o złączu przejściowym (męskie) TRANSTION typu ENLock, 
ponieważ ma zostać zakończona produkcja złącza TRANSITION, które było rozwiązaniem 
przejściowym na czas wymiany sprzętu z systemem połaczeń  ENLock na ENFit. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
* Pytanie nr 9 – dot. pakietu nr 6 poz.1 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, poz.1 dopuści siatki polipropylenowe o gramaturze 96g/m2 
wielkosć oczka 1,1, x 1,2 mm, grubość włókna 0,15 mm, rozmiar siatki zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 10 – dot. pakietu nr 6 poz. 2 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz.2 dopuści siatki polipropylenowe o gramaturze 45 g/m2, 
wielkość oczka 1,1, x 1,2 mm, grubość włókna 0,1 mm, rozmiar siatki zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 11 – dot. pakietu nr 6 poz. 2 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, 
nieprzylegającą, która może być implantowana bezpośrednio na jelita, z możliwością docinania do 
żądanego kształtu, wykonaną ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokrytą 
silikonem, grubość siatki < 1mm, gramatura 350-406 g/m2, rozmiar siatki zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 12 – dotyczy podpisania oferty 
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 
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środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z 
oryginałem. 
Odpowiedź: Tak zgodnie z SIWZ 
 
 
* Pytanie nr 13 – Dotyczy SIWZ  
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  
jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie 
wraz z ofertą. 
Odpowiedź: Należy przedstawić stosowne dokumentny zgodnie z Ustawą Prawo zamówień 
publicznych i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia(…) 
 
* Pytanie nr 14 – dot. zawarcia umowy 
Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu 
zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą 
kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą 
kurierską. 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 15 – dot. wzoru umowy 
Dotyczy §3 pkt.2 wzoru umowy 
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: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 16 – dotyczy §3 pkt.4 wzoru umowy 
Paragraf 3 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 5% 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 
ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony 
w ust §8 ust.1”. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 17 - dot. §3 pkt.8 wzoru umowy 
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 
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* Pytanie nr 18 -  dot. pakietu nr 6 poz.1 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 1 dopuści siatkę przepuklinową wykonaną  
z monofilamentowego polipropylenu o gramaturze 96g/m2, wielkość porów 1.1x1.1mm, całkowita 
grubość siatki: 0,62 mm, grubość włókna: 0,15 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 19 -  dot. pakietu nr 6 poz.2 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 2 dopuści siatkę przepuklinową wykonaną  
z monofilamentowego polipropylenu o gramaturze 45g/m2, wielkość porów 1.1x1.2mm, całkowita 
grubość siatki: 0,4 mm, grubość włókna: 0,1mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie 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. 
 


