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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/03/2018 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego   na dostawę    sprzętu  jednorazowego i wielokrotnego   użytku – łączniki  

kostne oraz sprzęt laboratoryjny          dla   SPZOZ Sanok  

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i projektu umowy.

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 10, poz. 29
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane w opakowaniach x 200 szt. – po przeliczeniu
 nakłuwaczy na odpowiednią ilość opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2  – dotyczy pakietu nr 1, poz. 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 punktu 29 w oddzielny pakiet? Dopuści
to do udziału w postępowaniu większą ilość wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie
konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 29
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  1  punkt  29 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 dopuszcza. 

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 29
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  1  punkt  29  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 dopuszcza. 

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1
Czy Zamawiający w Pakiecie 6 punkt 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ STEINMANA o
długości 80-300mm, średnica 4,0-5,0mm zamiast opisanych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 6, poz, 4 
Czy Zamawiający w Pakiecie 6 punkt 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ KIRSCHNERA
typu trocar  - dł. 70-310mm, śr. 0,8-3,0mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie pytania. Tak jest w naszym opisie.  
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Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 5
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. 

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1,2,3
*  poz.   1 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  Gwoździe  STEINMANNA  -dł.150-
225mm,śr.3,0-5,0mm
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* poz.  2 Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  Gwoździe  KIRSCHNERA typu trocar
-dł.150-310mm, śr.0,8-3,0mm
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

* poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe RUSHA -dł.100-360mm,śr.3,0-
5,0 mm
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 9.1  – dotyczy pakiet nr 11
Zamawiający wymaga, aby zamknięty system pozwalał uniknąć nieprzyjemnego zapachu i rozlania 
materiału. Rozumiemy przez to, że system w miejscu łączenia probówek ma być typu „safety” tzn.
zabezpieczający przed kontaktem próbki  ( np. przez rozlanie, wyciek) z osoba wykonującą badanie.
Z uwagi na różne systemy dostępne na rynku nie mające tego typu zabezpieczenia, czy zamawiający
wymaga potwierdzenia przez dołączenie materiałów z dokładnym opisem probówki i wskazaniem
sposobu zabezpieczenia przed rozlaniem ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9.2 – dotyczy pakiet nr 11
Zamawiający określił, że wymaga konfekcjonowania po 150 szt. w opakowaniu. Tego typu 
informacja jest blokowaniem innych dostawców i narusza zasadę uczciwej konkurencji, ponieważ
wskazuje na tylko jednego dostawcę, a mianowicie na firmę Cormay. Żądamy usunięcia w/w zapisu.
Informacja o ilości sztuk jest wystarczająca, aby móc wycenić innego typu opakowanie zbiorcze. Ten
zapis nie ma żadnego wpływu na jakość zaoferowanego asortymentu a blokuje dostawców.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu lecz w ofercie należy przeliczyć
ilość opakowań.

Pytanie nr 10 – dotyczy pakiet nr 6, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści  w  Pakiecie nr 6 poz.  1 Gwoździe  Steinmanna  od średnicy 3.5 mm?
Ponieważ mniejsze średnice to nie są gwoździe Steinmanna tylko Gwoździe Kirschnera.  
Prosimy o sprostowanie. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dotyczy SIWZ
Czy 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:   Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (ustawa PZP i rozporządzenia).

Pytanie nr 12 – dotyczy   §   2   ust. 3  

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”? Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150
złotych  netto  koszty  transportu,  na  które  składają  się  m.in.:  koszty  opakowania  transportowego,
robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczania towaru przez
przewoźnika-  są  wyższe  niż  wartość  marży  uzyskanej  ze  sprzedaży  towaru  o  takiej  wartości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 12.1 – dotyczy    §   2   ust. 3  
Z  uwagi  na  specjalne  ceny  oferowane  Zamawiającemu  przez  wykonawców,  kalkulowane  na
podstawie  ilości  podanych  przez  Zamawiającego  w  przetargu,  czy  Zamawiający  nie  rozważy
możliwości zmiany zapisu na: „nie więcej jednak niż o 20% w porównaniu do ilości podanych w
umowie.”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy   §   3   ust.   2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w par. 3 ust. 2 wzoru umowy poprzez obniżenie
wysokości  kar  umownych  do  wysokości  0,1  %  wartości  towaru  nie  dostarczonego  zgodnie  z
zamówieniem za  każdy rozpoczęty  dzień  zwłoki”,  z  uwagi  na  nieadekwatność  ich  wysokości  do
danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i  ekwiwalentności
stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie
wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu
za towar.  Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej  dominującej  pozycji  ustalając
wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku
do  Wykonawcy,  a  nie  prowadzić  do  wzbogacenia  się  Zamawiającego,  a  taką  funkcję
zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć
wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w
wysokości 2% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość
odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w
skali  roku  odpowiednio,  730%,  wartości  zamówionej  dostawy.  W  tym  miejscu  należy
przywołać  treść  art.  484  §  2  Kodeksu  cywilnego,  który  stanowi,  iż  w  przypadku,  gdy
zobowiązanie  zostało wykonane w znacznej  części  dłużnik może żądać zmniejszenia  kary
umownej,  to  samo  dotyczy  przypadku,  gdy  kara  jest  rażąco  wygórowana.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr   8 poz. 11  
Czy Zamawiający ma na myśli korki do probówek z poz. 10?
Odpowiedź:  TAK, Zamawiający ma na myśli korki do probówek z poz. 10. 

Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu   nr 8 poz. 14  
Czy Zamawiający dopuści wymazówki z drutu z wacikiem wiskozowym, pozostałe parametry bez
zmian?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr   9, poz. 5,6  
Czy Zamawiający w obydwu pozycjach oczekuje probówek o średnicy 16 mm?
Odpowiedź: NIE,  Zamawiający  oczekuje probówek o średnicy 16 mm w poz. 5,  natomiast    w poz. 6  
oczekuje probówek o   średnicy 12mm.   

Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 1  0 poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści probówki do retykulocytów z błękitem brylantowo- krezolowym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  probówki do retykulocytów z błękitem brylantowo- krezolowym.

Pytanie nr 18 – dotyczy pakiet nr   10 poz. 18, 19   
Czy Zamawiający dopuści kapilary o podanych wymiarach (1,6 mmx 125 mm) o pojemności 100 ul?
Jeżeli  nie,  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  kapilar  o  pojemności  130  ul,  ale  o
wymiarach 2,3 mmx75 mm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  kapilary  o  podanych  wymiarach  (1,6  mmx  125  mm)  o
pojemności 100 ul.
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Pytanie nr 19 – dotyczy pakiet nr 
Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych, proszę o wyjaśnienie czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 3 ust. 2 wzoru umowy na następujące:
„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie  Zamawiający naliczy karę
umowną  w  wysokości  0,5  %  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 odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

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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