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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: 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 97 1600 1462 1871 2194 2000 004     BGŻ PNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/250/2019                                              Sanok, dnia  06.08.2019r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/21/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka 
dla SP ZOZ w Sanoku 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
Pytanie nr 1  dotyczy pakietu nr 17 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę czyszczącą do endoskopów o parametrach: „Szczoteczki dwu-
stronne j/u dł.230 cm x 1,7 mm średnica włosia na obydwu końcach 6mm”? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2  dotyczy pakietu nr 10. Poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 podkład chłonny z zakładkami o wymiarach 70 x 180 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 25 poz.1 
Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: pętli elektrochi-
rurgicznej, owalnej, wykonanej z drutu plecionego, z pamięcią kształtu, z zintegrowaną rękojeść wypo-
sażoną w okrągłe zamknięte uchwyty na 3 palce zapobiegające wyślizgnięciu się uchwytu z dłoni. Kon-
strukcja obrotowa zapewniająca odpowiednie ułożenie pętli. Średnica narzędzia 2,4 mm długość 230 
cm, odległość między bocznymi krawędziami pętli 30mm, osłona teflonowa. Możliwość współpracy z 
posiadanym aparatem eletrochirurgicznym firmy EMED 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 7 poz.1 
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 
odpowiednim dokumentem? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 7 poz.1 
Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapi8sy SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 7 poz.1 
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości 
i lepszej wchłanialności? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapi8sy SIWZ. 
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Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 7 Poz.1 
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną 
folię? 
Odpowiedź:  TAK. 
 
Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 7 poz.1 
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał 
pozytywną opinię? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.  
 
Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 7 poz.1 
Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 
Odpowiedź: Patrz pytanie nr 6. 
 
Pytanie nr 10 dotyczy  pakietu nr 7 poz.1 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 7 poz.1 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie 
o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 
 

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr7 poz. 1  
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 7 poz.1 
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości.  
 
 
Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 7 poz.1 
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 10 poz.3 
Czy zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 70 cm x 180 cm (+/-10)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 10 poz.3 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 30 szt. z przeli-
czeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 10, poz.1-2 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 25 szt. z przeli-
czeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 2,3 
Czy Zamawiający dopuści dren 210 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 25 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z plecionego drutu, średnica narzędzia 2,4mm, długość 
240 cm, odległość między bocznymi krawędziami pętli 32mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 10 poz.1-2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 10 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 100 x 225cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 16 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści bakteriobójczą folię chirurgiczną o rozmiarze okna przylepnego w polu 42 
x 36cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 23 dotyczy pakietu 2,3 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści nebulizator + maska  z drenem o długości 210 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 13, poz.1 
 Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 30ml, posiadający dwa otwory boczne?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 21 
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe typu Kocher o długości 13,9cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 21 
Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz metalowy MAYO HEGAR o długości 15cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 21  
Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe IRIS proste o długości 11,5cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 21  
Czy Zamawiający dopuści, aby strzykawka i igły nie posiadały opakowań indywidualnych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 21  
Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową 50cm x 75cm z przylepnym otworem 6cm x 8cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 21 
Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową nieprzylepną w rozmiarze 50cm x 60cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 21 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia z dodatkowo dołączonym do zestawu 
pojemnikiem 3-komorowym 195x130x35 mm na płyny? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 17 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczotek jednorazowych do czyszczenia kanałów en-
doskopowych, długość szczotki 260 cm, 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 dopuszcza. 

Pytanie nr 33 dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający widzi możliwość dodania  § 2 ust. 4a po słowach „dni” słowa „roboczych”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 2 ust. 4a po słowach „dni” słowa „roboczych” 
i otrzymuje on następujące brzmienie: 
4a.  Realizacja zakupów odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Dział 
Zaopatrzenia  SPZOZ Sanok w terminie nie dłuższym niż ........ dni roboczych  (max 5 dni) od daty 
złożenia zamówienia. 
  
 
 
Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 21 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego wymogi SIWZ, jednakże z 
jedną różową i jedną zieloną igłą (zamiast dwóch zielonych)? Pozostały parametry zgodnie z wymogami 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 35 dotyczy wzoru umowy 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej w § 3 pkt.2 i 4 do wysokości 
1%. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 17 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 17 szczoteczek dwustronnych do czyszczenia 
kanałów roboczych endoskopów w zakresie 2.0-4.2mm, kateter o dł. 240mm i śr. 1.65mm, średnica 
włosia 5mm, dł. szczoteczki 13mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr25 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 25 pętli do polipektomii jednorazowego użytku 
z możliwością cięcia na ciepło i na zimno, które są wykonane z usztywnionego plecionego drutu, dłu-
gość narzędzia 240 cm, średnica osłonki 2.4mm, średnica otwartej pętli 33 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 9 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9): przedłożenie kart produktowych / 
kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych 
ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nad-
mienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych pro-
duktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standar-
dów normy ISO 11948. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.  
 
Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 9  
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9): pieluchomajtek dla dorosłych po-
siadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Zastosowanie w 
pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do 
ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada 
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się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniej-
szenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala 
zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy informację, że w ostatnim czasie na 
rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce 
są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, 
brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z In-
stytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie 
sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych 
systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 9 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9): pieluchomajtek posiadających sys-
tem szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie 
moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że po-
wyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i 
zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiają-
cego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. Ustanowienie 
powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa oczekiwań jest 
zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim posiada takie roz-
wiązania technologiczne. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  
 
 
Pytanie nr 41 dotyczy pakietu nr 9 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9, pozycja: 1a): pieluchomajtek dla 
dorosłych o chłonności co najmniej 2400g? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek  dla osób  z problemami nietrzymania moczu/kału 
w stopniu średnim i ciężkim.  

 
Pytanie nr 42 dotyczy pakietu nr 9 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9, pozycja: 1b): pieluchomajtek dla 
dorosłych o chłonności co najmniej 2700g? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek  dla osób z problemami nietrzymania moczu/kału 
w stopniu średnim i ciężkim.  
 
Pytanie nr 43 dotyczy pakietu nr 9 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9, pozycja: 1c): pieluchomajtek dla 
dorosłych o chłonności co najmniej 2750g? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek dla osób  z problemami nietrzymania moczu/kału 
w stopniu średnim i ciężkim.  
 
Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja: 1): podkładu chłonnego 
60x60cm o chłonności co najmniej 1200g? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga – dopuszcza. 
 
 
Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja: 2): podkładu chłonnego 
60x60cm z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm, o chłonności co najmniej 1750g? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 10 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 10, pozycja 3 podkładu chłonnego 70x180cm z 
wkładem chłonnym? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 2,3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2 i 3 nebulizatorów z maską i drenem o długo-
ści 200-210cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 48 dotyczy pakietu nr 13 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 13 cewników Foleya z balonem 5-10ml? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 49 dotyczy pakietu nr 6 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 dopuści następujące parametry: 

Łata, rozmiar  5,1 x 10,2  [cm], Grubość  0,61 [mm], Przepuszczalność max 1800  [ml/cm2/mn] 

   10.2 x 
10.2  

0,61  maks. 
1800  

5  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 50 - dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 5 do SIWZ  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §3 ust. 2 do wysokości 
0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zmniejszenie kary umownej    
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pytanie nr 51 dotyczy SIWZ.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy 
kapitałowej? 
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.   

 

Pytanie nr 52 dotyczy SIWZ.  
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarzą-
dzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, 
że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 53 dotyczy pakietu nr 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na fiolkowe wskaźniki biologiczne o parametrach 
zgodnych z SIWZ kompatybilnych z przyrządem PCD długości 20 cm wykonanym ze stali nierdzewnej 
pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrol-
nym? Zestaw PCD Control symuluje test typu Helix o długości 1,5 metrowej rurki o średn. 1 mm będąc 
tym samym najbardziej krytycznym zestawem symulacyjnym. Przyrząd testowy przeznaczony jest do 
kontroli 1000 cykli.        
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 54 dotyczy pakietu nr 17 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania w pakiecie nr 17 szczoteczki dwustronne j/u dł.230 cm x 
1,8-2 mm, o średnicy włosia na obu końcach 5mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 55 dotyczy pakietu nr 17 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 17, aby szczotki były zakończone plastikową końcówką za-
pobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych oraz pakowane pojedynczo w foliowe opakowanie, 
z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii i datą produkcji oraz terminem przydatności? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 17 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 wymaga, aby na zewnętrznym opakowaniu szczotki posiadały od-
klejane etykiety zawierające informacje o nr serii (etykieta stanowić będzie dokument w karcie pa-
cjenta)? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 57 dotyczy pakietu nr 25 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie monofilamentowej owalnej wykonanej z pojedynczego 
drutu pętli do polipektomii do cięcia na zimno o odległościach między bocznymi krawędziami: 25 mm 
lub 35 mm do wyboru przez Zamawiającego, konstrukcja rękojeści obrotowa wyposażona w jedno (na 
kciuk) zamknięte oczko i zaczep na pozostałe dwa palce (wykonany z wysokiej jakości antypoślizgo-
wego materiału) umożliwiający „zaciągnięcie” w/w pętli w celu wykonania polipektomii ? Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 58 dotyczy warunków umowy § 2 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „…, w terminie (max 5 
dni roboczych) od daty złożenia zamówienia”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w § 2 ust. 4 na następujący zapis:  
Realizacja zakupów odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Dział 
Zaopatrzenia  SPZOZ Sanok w terminie nie dłuższym niż ........ dni roboczych  (max 5 dni) od daty 
złożenia zamówienia -  (patrz- pytanie nr 33).  
 
 
Pytanie nr 59 dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 60 dotyczy 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 ga-
tunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pytanie nr 61 dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2%? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 62 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”? 
Proponowana zmiana umożliwia ustosunkowanie się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Pierwotny 
zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 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” 
  
 
Pytanie nr 63 dotyczy 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 podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pytanie nr 64 dotyczy 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 natych-
miastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 65 dotyczy warunków umowy § 3 ust. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 66 dotyczy warunków umowy § 8 
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 wskaza-
nego na fakturze”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego zapisu: 
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatno-
ściach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na 
fakturze” 
   
 
Pytanie nr 67 dotyczy warunków umowy § 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu                  o 
wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto 
nr................................................................................... w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. 
Faktura zostanie dostarczona przez Wykonawcę wraz z dostawą zamawianego towaru”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 68 dotyczy warunków umowy § 12 
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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 69 dotyczy warunków umowy   
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: 
„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty 
umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może 
dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany po-
wyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie sta-
nowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: 
„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty 
umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może 
dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany po-
wyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie sta-
nowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.” 
  
Pytanie nr 70 - dotyczy SIWZ.   
Dotyczy Pakietu 6 poz. 1 a)-b) czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 1 szt. 
ze względu na dużą wartość próbek w stosunku do zamówienia?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie po 1szt z każdej pozycji.   
 

Pytanie nr 71 dotyczy pakietu nr 9 
Pakiet 9 poz. 1a): czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 75 – 110 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 72 dotyczy pakietu nr 9  
Pakiet 9 poz. 1b): czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 100- 150 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 73 dotyczy pakietu nr 9 
Pakiet 9 poz. 1c): czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 130- 170 cm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 74 dotyczy pakietu nr 9 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu 
średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsor-
bentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą ela-
styczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepce do wielokrotnego mo-
cowania. Indykator wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy. Warstwa izola-
cyjna z folii PE w części centralnej, włóknina w obszarze bioder. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek  dla osób  z problemami nietrzymania moczu/kału w 
stopniu średnim i ciężkim. 
 

Pytanie nr 75 dotyczy pakietu nr 10 
Pakiet 10 poz. 1-3: czy Zamawiający wymaga aby warstwę spodnią stanowi biała folia antypoślizgowa, 
wkład chłonny – rozdrobniona pulpa celulozowa, a warstwę wierzchnią – włóknina? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga – dopuszcza.  
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Pytanie nr 76  dotyczy pakietu nr 10  
Pakiet 10 poz. 1 czy Zamawiającą wymaga podkłady chłonne 60x60cm z wkładem chłonnym 520 x 
540mm o chłonności 600ml? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 77  dotyczy pakietu nr 10 
Pakiet 10 poz. 2 czy Zamawiającą wymaga podkłady chłonne 90x60cm z wkładem chłonnym 820 x 
540mm o chłonności 950ml? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   
 
Pytanie nr 78  dotyczy pakietu nr 10  
Pakiet 10 poz. 3 czy Zamawiającą wymaga podkłady chłonne 90x170cm z wkładem chłonnym 820 x 
510mm o chłonności 950ml? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   
 
Pytanie nr 79 -  dotyczy pakietu nr 2, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 
 KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W 10 szt. 

 TUPFER A 17N 20X20CM 1 szt. 

 KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM WEBSTER PROSTY 1 szt. 

 KLESZCZYKI PLAST PEAN 14CM NIEBIESKIE 1 szt. 

 IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) 1 szt. 

 IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) 1 szt. 

 PĘSETA MET. ANATOMICZNA ADSON 12,5CM 1 szt. 

 SERWETA FB 60X50CM 1 szt. 

 SERWETA TF 60X50CM z otworem 8X6 przylepna 1 szt. 

 NOŻYCZKI MET. 14,5CM BABY-METZENBAUM ZAGIĘTE TĘPO-
TĘPE 1 szt. 

 STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TZIEL X 1 szt. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie nr 80  dotyczy pakietu nr 21 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

  
 TUPFER A 17N 20X20CM 6 szt. 

 KLESZCZYKI PLAST PEAN 14CM NIEBIESKIE 1 szt. 

 IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) 1 szt. 

 SERWETA FB 60X50CM 1 szt. 

 IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) 1 szt. 

 NOŻYCZKI MET. CHIRURGICZNE 11CM IRIS PROSTE OSTRO-
OSTRE 1 szt. 

 PĘSETA MET. ANATOMICZNA ADSON 12,5CM 1 szt. 

 SERWETA TF 75X45CM z otworem o średnicy 8 cm 1 szt. 

 KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM MAYO HEGAR PROSTE 1 szt. 

 STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TZIEL X 1 szt. 
Zestaw zapakowany w twardy blisrer z trzema komorami, który może służyć jako pojemnik? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 81 dotyczy 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 nale-
żytego wykonywania umowy.”?   
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed 
odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywa-
nia umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego 
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstą-
pienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 82 dotyczy 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.”?   
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed 
odstąpieniem od umowy strona odstępująca wezwała drugą stronę do należytego wykonywania umowy. 
Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje stronę do należytego wykonywania 
umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, 
które są niekorzystne dla obu stron. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 83 dotyczy wzoru umowy  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Ponadto strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 
3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; 
bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych 
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem 
uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”? 
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości 
decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub 
znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł 
odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.  
 
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej 
Izby Odwoławczej dotyczące umów.  
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo 
iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę 
nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te 
interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w 
wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w 
wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 84  dotyczy pakietu nr 2 
Czy Zamawiający dopuści nebulizator z drenem o długości 200cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
  
Pytanie nr 85  dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści nebulizator z drenem o długości 200cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 86  dotyczy pakietu nr 17 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki dwustronne j/u dł.230 cm x 1,7 mm, średnica włosia na obydwu 
końcach 5mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 

 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia 

 

 

 

Z poważaniem 


