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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/28/2018 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na zakup sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku- powtórka 

dla  SPZOZ w Sanoku 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:
Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 8 
Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o wadze całkowitej z wózkiem wynoszącej 13kg?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 10 ( poz. 2)
Czy Zamawiający dopuści nieznaczne różnice w wymiarach i nazwach narzędzi poz.2) Kleszcze o dł. 
175 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 10 (poz. 4)
Czy Zamawiający dopuści nieznaczne różnice w wymiarach i nazwach narzędzi poz.4) Raspator o dł. 
185mm, rękojeść z tworzywa Novotex, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 10
Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 28 dni od daty zawarcia 
umowy, prośbę swą motywujemy tym iż narzędzia sprowadzane są z Niemiec, a standardowy czas 
oczekiwania na zamówione narzędzia wielokrotnego użytku wynosi około 4tygodni.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 6, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w zamian gąbki ściereczkę nasączoną 2% roztworem chlorheksydyny w 
rozmiarze  23x33  pakowaną  po  4  sztuki  w  opakowaniu  foliowym  z  możliwością  podgrzania  w 
mikrofalówce?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów dla pacjenta w jednym rozmiaru M/L lub 
uniwersalnym?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 7  poz.1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie? 

serweta z laminatu FB 45x75cm 1
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serweta z laminatu FB z otworem i 
przylepcem wokół otworu 50x60cm;Ø8cm 1

tupfer kula 17N 20x20cm 3

Kompresy włókninowe 30 g/m2 7,5x7,5cm 5

pęseta plastikowa 13 cm 1

pęseta metalowa chirugiczna 12 cm 1

imadło metalowe 13 cm 1

nożyczki metalowe ostro-ostre 11 cm 1

.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8   dotyczy § 2 ust. 3 wzoru umowy   
Zważywszy na treść § 2 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości 
wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 9   dotyczy § 3 ust. 8  wzoru umowy  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.”?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 10 dotyczy   § 4 ust. 2   wzoru umowy  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do 
należytego wykonywania umowy.”?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 30-50ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 5 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na aparat RTG z ramieniem C jałową - 3 częściową:
- górna osłona w rozmiarze 100cm x 160cm,
- dolna osłona w rozmiarze 80cm x 150cm, 
- 2 taśmy samoprzylepne w rozmiarze 3cmx 100cm 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 9
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor stacjonarno-przenośny o wadze 3,5 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 9
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji stazy?
Odpowiedź Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 9
Czy  Zamawiający  dopuści  kardiomonitor  wyposażony  w  funkcję  obliczeń  lekowych  oraz 
hemodynamicznych, bez funkcji obliczeń wentylacyjnych oraz nerkowych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 dotyczy    § 3 ust. 2 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 10 dni.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17 dotyczy § 3 ust. 5 wzoru umowy
Czy w celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18 dotyczy   § 8 ust. 4   wzoru umowy  
Czy Zamawiajćy w celu miarkowania terminu zapłaty, wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w § 8 ust. 4?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 5 
Czy Zamawiający dopuści sterylne jednoczęściowe osłony na ramię C w rozmiarze 104cm x 230 cm?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.
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