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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/07/2018 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego   na dostawę    sprzętu  jednorazowego i wielokrotnego   użytku –  

uzupełnienie         dla   SPZOZ Sanok  

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i projektu umowy.

*  Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 11, poz. 1
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 pozycja 1 wymaga, aby retraktor był dostępny również w wersji z  nakładką 
posiadającą uszczelkę umożliwiającą wprowadzenie trokara do zabiegów laparoskopowych? Pozostałe 
parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*  Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr    1, pozycja 1  
Czy zamawiający dopuści przewód do cystoskopu , resektoskopu, podwójny  sterylny dł. drenu 200 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*  Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr   1, pozycja 2  
Czy zamawiający dopuści przewód do cystoskopu , resektoskopu, pojedynczy,  sterylny dł.drenu min.  200 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*  Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 8, poz. 1 nakłuwacze automatyczne
Czy Zamawiający  w pakiecie  8,  poz.  1  „nakłuwacze  automatyczne  igłowe o śr  0,8mm głębokości  wkłucia

1,8mm – sterylne (opak=100sztuk) ” dopuści jednorazowe lancety o głębokości wkłucia 1,5mm i
średnicy ostrza 28G, które umożliwia pobranie próbki krwi z opuszki palca pacjenta lub z pięty
noworodka? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę, a grubość igły
0,36mm  (28G)  uzyskanie  niezbędnej  wielkości  krwi  przy  zachowaniu  minimalnej  bolesności.
Wszechstronne zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci  w wieku poniżej  1 roku życia i
noworodków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*  Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 8, poz. 1
Czy Zmawiający dopuści opakowanie 200szt?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

*  Pytanie nr 6 – dot. pakietu nr   3 poz.1 i poz.2  
Prosimy o dopuszczenie strzykawki niskooporowej 50ml z rozszerzeniem do 60ml do pomp
infuzyjnych firmy Braun – białej dla poz.1 i bursztynowej dla poz.2
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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*  Pytanie nr 7 – dot. pakietu nr   8 poz. 1   
Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  nakłuwacza  automatycznego  do  pobierania  krwi  kapilarnej  w  celach

diagnostycznych.  Jednorazowy  w obudowie  w kształcie  litery  T  lub  zbliżonym,  konstrukcyjnie
zabezpieczony przed oponowym użyciem , ostrze schowane, silikonowane,  ze stali nierdzewnej ,
szlifowane.  Po  użyciu  ostrze  automatycznie  chowa  się  do  obudowy na  głębokość  min  5  mm.
Sterylizowany promieniami Gamma, pozostaje sterylny przez 5 lat  od daty sterylizacji.  Produkt
pozostaje  sterylny  do  momentu  usunięcia  osłonki  zabezpieczającej.  Nakłuwacz  bezpieczny
przyciskowy. Typ ostrza trzypłaszczyznowy Igła  21 G (0,8mm ) głębokość nakłucia 2,4 mm . 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, gł. wkłucia max 1,8mm.

*  Pytanie nr 8 – dot. pakietu nr   8 poz. 1  
Bardzo proszę o dopuszczenie op. a  200 szt. z odpowiednim przeliczeniem w  formularzu cenowy
czyli  – 100 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
*  Pytanie nr 9 – dot. pakietu nr   - szczoteczki jednorazowe do endoskopów  :  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych szczotek do endoskopów ø 2,2mm, średnica włosia 6mm,
dł.230cm- opakowanie typu dyspenser kartonowy =100 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*  Pytanie nr 10 – dot. pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 200sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

*  Pytanie nr 11 – dot. pakietu nr 10
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6mm, pozostałe parametry zgodne z
opisem . 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*  Pytanie nr 12 – dot. pakietu nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczotek jednorazowych do czyszczenia 
 kanałów endoskopowych, długość szczotki 260cm, część czyszcząca 5mm, przewód 1.7-1.8 mm,
 max. długość kanału endoskopu 240 cm, średnica kanału endoskopu 2.1-4.5 mm, spełniających
 pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*  Pytanie nr 13 – dot. pakietu nr 10
Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy wymiar 20mm zamieszczony w opisie  przedmiotu
 zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*  Pytanie nr 14 – dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 2 ust. 4 lit. b po słowach „ dni” słowa
„roboczych”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

*  Pytanie nr 15 – dot. pakietu nr   1 poz. 3  
Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na zestaw składający się z trokara optycznego o średnicy 5mm, 2 
kaniule, 1 obturator, kaniula żebrowana, zaawansowany system fiksacji w postaci wewnętrznie żłobionej kaniuli 
zapewniającej maksymalną stabilizację w powłokach bez utraty odmy z balonikiem, zawór gazowy, obturator z 
separatorem tkankowym z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga systemu fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym. 

*  Pytanie nr 16 – dot. wzoru umowy
Czy w celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona modyfikacji  postanowień  projektu  przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2:
- W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w

wysokości  0,5 % wartości  brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za
każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*  Pytanie nr 17 – pominięto 
Odpowiedź: 
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*  Pytanie nr 18 – dot. wzoru umowy 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na
 rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*  Pytanie nr 19 – dot. wzoru umowy
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wprowadzenie  zmian   w  §  3  ust.  10  poprzez  zamianę  słów  „odsetki
ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*  Pytanie nr 20 – dot. wzoru umowy
W celu miarkowania terminu zapłaty, wnosimy o wykreślenie zapisu w § 8 ust. 4.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*  Pytanie nr 21 – dot. 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 środków
ochrony  prawnej  przez  innych  wykonawców  oraz  podpisywania  dokumentów  za  zgodność  z
oryginałem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

*  Pytanie nr 22 – 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: Zamawiający wyraża zgodę.

*  Pytanie nr 23 – dot.      §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: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*  Pytanie nr 24 – dot.   §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: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*  Pytanie nr 25 – 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: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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*  Pytanie nr 26 – dot.   warunków umowy § 2 ust. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający zastrzega sobie realizację zamawianego asortymentu na podstawie osobno składanych zamówień,

przy czym zamawiane ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego mogą ulec zmniejszeniu w
stosunku do ilości określonych w  załączniku nr 1, w zależności  od aktualnego zapotrzebowania,
(zmniejszenie  lub  rezygnacja  z  ustalonej  ilości  asortymentu  spowodowane  między  innymi
obniżeniem wysokości kontraktu z NFZ lub jego wypowiedzeniem), na co Wykonawca wyraża zgodę
z zastrzeżeniem, że niewykorzystany limit nie przekroczy 20%.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*  Pytanie nr 27 – dot.   warunków umowy § 3 ust. 1, 4, 12  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 1% oraz
odpowiednio z 10% na 5%?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*  Pytanie nr 28 – dot.   warunków umowy § 3 ust. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w
wysokości  1% 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 oraz  po  wcześniejszym pisemnym wezwaniu  do

należytej  realizacji  umowy 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 nie wyraża zgody. 

*  Pytanie nr 29 – dot.   Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„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 licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*  Pytanie nr 30 – dot.   warunków umowy § 3 ust. 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„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,  po  wcześniejszym  pisemnym
wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*  Pytanie nr 31 – dot.   warunków umowy § 3 ust. 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub
 trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
 po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*  Pytanie nr 32 – dot.   warunków umowy § 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  w  płatnościach
 (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności  wskazanego na fakturze.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  w      płatnościach  
 (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności      wskazanego na fakturze.”  

*  Pytanie nr 33 – dot.   warunków umowy § 11  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Nie  dopuszcza  się  sprzedaży  wierzytelności  osobom trzecim bez  zgody  Zamawiającego.  Zgody takiej  nie
można bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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*  Pytanie nr 34 – dot. pakietu nr   10  
Czy  Zamawiający  dopuści  system  do  czyszczenia  kanałów  endoskopów  o  średnicy  2,8  -  5,0  mm
i długości 220 cm, który zamiast nylonowego włosia stosowanego w standardowych szczotkach posiada szereg
obwodowo uszczelnionych krążków? 

Krążki wykonane są z materiału o mniejszej twardości niż kanał endoskopu, co eliminuje ryzyko uszkodzenia
kanału. Średnica krążków jest ściśle dopasowana, tak aby przylegała do wnętrza kanału, co zapewnia wyjątkową
skuteczność  oczyszczania,  a  jednocześnie  przy  wyprowadzaniu  przyrządu  
z kanału wytwarza  się  podciśnienie,  skutecznie  eliminując zanieczyszczenia  z  wnętrza  endoskopu.  Przyrząd
skutecznie oczyszcza kanały robocze po jednokrotnym przeciągnięciu, z większą skutecznością niż trzykrotne
oczyszczenie standardową szczotką endoskopową. 
Oferowany system czyszczący jest konfekcjonowany w opakowaniu a’ 60 szt. (kaseta) oraz a’ 180 szt. (wkład
 uzupełniający do kasety).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*  Pytanie nr 35 – dot. pakietu nr   10  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi do pytania nr 1, prosimy o zgodę na zaoferowanie osobno jednej kasety
(podajnika) zawierającej oferowany produkt w ilości 60 szt., oraz odpowiedniej liczby wkładów uzupełniających
po 180 szt. 

Prosimy o informację, czy ilość wkładów uzupełniających należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania, czy
należy wycenić niepełną ilość opakowań?
Odpowiedź:  Odpowiedź jest negatywna. 

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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