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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@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/240/2019                                                           Sanok, dnia  23.07.2019r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/20/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez 
doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poziomu podstawowego 

zabezpieczenia szpitalnego – część 3” 
 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
* Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak operacyjny Richardson-Eastman, dwustronny 
wymiary łopatki 28x20 i 36x28mm, dł.całk. 280mm 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 2   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak operacyjny Richardson-Eastman, dwustronny 
wymiary łopatki 49x38mm i 63x49 mm, dł.całk. 280 mm 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
* Pytanie nr 3   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Odgryzacz kostny Adson, prosty, szerokość końcówki 
roboczej 8mm ze sprężynami rozpierającymi, dł.całk. 210mm 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 4   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszczyki okienkowe do mycia pola operacyjnego 
typu Foerster, proste końcówka robocza ryflowana, dł. 250mm. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
* Pytanie nr 5   
Prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu dostawy towaru do 45 dni. Prośba ta uzasadniamy 
okresem urlopowym a co za tym idzie zmniejszonymi mocami produkcyjnymi w firmach 
produkcyjnych. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 6  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości w formularzu ofertowym różnych okresów gwa-
rancji na każdy pakiet. Prośba ta uzasadniona jest tym iż Zamawiający przewiduje w sposobie oceny 
punktację w zależności od okresu udzielonej gwarancji a może być ona różna w zależności od pakietu.  
Odpowiedź:   Tak, każdy pakiet jest osobno oceniany. 
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* Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej o parametrach jak poniżej: 
Szafka przyłóżkowa jednostronna (szuflada, drzwiczki) z blatem oraz korpusem wykonanym z płyty 
obustronnie laminowanej z obrzeżami z okleiny PCV. Szafka z płyty meblowej laminowanej białej. 
Blat i fronty z płyty meblowej laminowanej - kolor do wyboru szafka wyposażona w podwójne koła w 
obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm (czarne) , w tym 2 z blokadą. 
Wymiary: 430x460x880 mm 
wymiary części szafki z drzwiczkami: 390x360x410 mm 
wymiary powierzchni użytkowej szuflady:340x330x120 mm [szerokość x głębokość x wysokość] 
Odpowiedź:  Pytanie nie dotyczy powyższego postępowania ponieważ w postępowaniu nie ma takiego 
pakietu. 
 
* Pytanie nr 8   
Czy Zamawiający dopuści Hak typu Parker-Langenbeck (US-Army), zestaw dwóch haków, dł. 220 
mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 9  
Czy Zamawiający dopuści Hak typu Volkmann, cztery zęby, ostry, szerokość 19mm, dł. 220 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 10  
Czy Zamawiający dopuści Osteotom Lexer-Mini, szerokość 10 mm, rękojeść wykonana z tworzywa 
PEEK, autoklawowalne, dł. 180 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 11  
Czy Zamawiający dopuści Raspator Lambotte, dł. 210 mm, szer. 10mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 12  
Czy Zamawiający dopuści Młotek typu Heath, waga 800g, średnica 40mm, dł. 255mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 13  
Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz kostny Adson, prosty, szerokość końcówki roboczej 7,5 mm ze 
sprężynami rozpierającymi, dł. całk. 200 mm? 
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 14  
Czy Zamawiający dopuści Korcang typu Gross-Maier, zagięty, końcówka robocza ryflowana, z łezką, 
dł. 270 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 15  
Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki Kocher-Ochsner, proste z ząbkami 1x2, końcówka robocza ry-
flowana, dł. 240 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 16  
Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki okienkowe do mycia pola operacyjnego typu Foerster,proste, 
koń-cówka robocza ryflowana, dł. 255 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 17  
Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner, proste, 1x2 ząbki,końcówki 
robocze ryflowane, dł. 260 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 18   
Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki naczyniowe Kocher-Ochsner, proste, 1x2 ząbki, końcówki ro-
bocze ryflowane, dł. 160 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 19  
Czy Zamawiający dopuści Imadło Hegar, utwardzane, wkładka z węglików spiekanych, rękojeść w 
kolo-rze złotym ,dł. 203 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 20  
Czy Zamawiający dopuści Imadło Mayo-Hegar, utwardzane, bransze z węglików spiekanych, 
ryflowane krzyzowo, rękojeść w kolorze złotym, dł. 203 mm? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 21  
Czy Zamawiający dopuści Kosz druciany, do sterylizacji do kontenerów, wykonany ze stali nierdzew-
nej, z rączkami, wymiary 480x250x100 mm? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela wg poniższego opisu i wizualizacji? 
Taboret (fotel) z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm, odporne 
na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor 
tapicerki – uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za 
pomocą sprężyny gazowej, uchwyt do regulacji pod siedziskiem). Oparcie regulowane w dwóch 
płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna (wykonana z płaskownika) z 5 kółkami fi 
50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki z materiału, który nie brudzi podłoża (termoplastyczna guma). 
Obudowa i piasta z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne 
obciążenie 135 kg. Konstrukcja ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie 
zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa fi 480 mm, zakres regulacji 490/630mm.  

 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy wykonanej z kształtownika o przekroju 
kwadratu, czteroramiennej na 4 kółkach fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z mate-
riału, który nie brudzi podłoża (termoplastyczna guma). Obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, 
łożysko ślizgowe, zgodnie z poniższą wizualizacją. Podstawa fi 360mm, wysokość z uchwytem 880 
mm, wysokość wiadra z podstawą 400mm, wysokość wiadra 280mm (10l). 

 

 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 24 
Z uwagi na fakt, że zaoferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym w gdyż w swojej funkcjonalności 
nie wypełnia definicji wyrobu medycznego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), i tym samym nie podlega obowiązkowi wyni-
kającemu z art. 58 ust. 1 powołanej Ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy o możliwość 
przedłożenia atestu PZH potwierdzającego przeznaczenie wyrobu dla jednostek służby zdrowia i odstą-
pienie od wymogu dołączenia deklaracji zgodności CE i certyfikatu PN-EN ISO 13485 
Odpowiedź:  Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
* Pytanie nr 25  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 stojaka o parametrach jak poniżej i zgodnie 
z wizualizacją? 
Stojak do płynów infuzyjnych, wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami 
infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm.  Stojak przystosowany 
do instalacji pompy infuzyjnej. Podstawa pięcioramienna (wykonana z blachy), wyposażona w 5 kółek 
fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.  Stojak 
wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, 
malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie 
zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa fi 560mm. Stojak wyposażony w kolumnę (część niewysuwana) o 
średnicy 33,7 mm oraz rurę (część wysuwana) o średnicy 18mm    
 
 

 

 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
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*Pytanie nr 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach blatu 1500x650mm, wymiarach 
zewnętrznych (uwzględniających długość uchwytu i odbojniki boczne): 1615x720x880mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach blatu 1200x650mm, wymiarach 
zewnętrznych (uwzględniających długość uchwytu i odbojniki boczne): 1315x720x880mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
*Pytanie nr 28 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w kuwety ze stali nierdzewnej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
*Pytanie nr 29 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika z kółkami fi 100mm. Oponki wykonane są z 
materiału, który nie brudzi podłoża (termoplastyczna guma). Obudowa i piasta wykonane z polipropy-
lenu, łożysko ślizgowe 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
*Pytanie nr 30 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu wg poniższego opisu i wizualizacji? 
Taboret z siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na 
działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki 
– zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podno-
szona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej, uchwyt do regulacji pod siedziskiem). 
Podstawa trójramienna (wykonana z płaskownika) z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki 
wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża (termoplastyczna guma). Obudowa i piasta wykonane 
z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Kon-
strukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, 
bezpieczne. Podstawa fi 480 mm, zakres regulacji 490/630mm.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
*Pytanie nr 31   
Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec, zwracamy się z prośbą  
o wydłużenie terminu dostawy w przyznawanej punktacji: 
Termin dostawy od 50 do 60dni- 2pkt 
Termin dostawy od 30 do 50 dni- 5pkt 
Termin dostawy od 20 do 30 dni- 10pkt. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia 
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Zamawiający przedłuża termin składania ofert i daje niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzanie zmian w ofertach w związku ze złożonymi zapytania wykonawców 
 
(..) 
 

XVIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Miejsce składania ofert: 
Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 –SEKRETRIAT 
2. Termin składania ofert: 
do dnia 29.07.2019 r. godz. 10.00 
3. Miejsce i termin otwarcie ofert: 
Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26-, POK. NR 11 
Dnia 29.07.2019 r. godz. 11.00 
 
(..) 
 

Z poważaniem 
 


