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do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/37/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SPZOZ w Sanoku” 
 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
* Pytanie nr 1  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadach równoważności, prze-
nośne urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, będące na wy-
posażeniu wielu ambulansów w Polsce i na świecie o poniższych parametrach: 
- Możliwość ładowania akumulatora w urządzenia (ładowarka wbudowana w urządzenie).  
- System pasów stabilizujących pacjenta, bez konieczności stosowania osobnej podkładki sta-
bilizującej pod głowę z mocowaniem rąk pacjenta zamiast do urządzenia wzdłuż osi ciała. 
- 2 wielorazowe elementy do uciskania klatki piersiowej ? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 2   
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony produkt posiadał możliwość pracy w try-
bie 15:2 z myślą o wykonywaniu mechanicznej kompresji klatki piersiowej u dzieci, których 
wysokość mostka wynosi min. 14 cm? Rozszerzy to diametralnie zakres możliwości użycia 
urządzenia. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 3   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu realizacji zamówienia do dnia 
31.12.2019? Jest to związane z koniecznością ściągnięcia sprzętu z zagranicy.  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 4   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu zamówienia do 30.12.2019r ? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 5   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na poniższy zapis umowy: 
 
„1. Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, w razie odstąpienia od umowy zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy. 
2. Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia za każdy 
dzień zwłoki, przy czym zwłoka nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych. 
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3.Zwłoki w usunięciu wad przedmiotu w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień 
zwłoki , licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w 
celu usunięcia wad, Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej w przypadku dostarcze-
nia na czas naprawy urządzenia zastępczego, zgodnie z warunkami gwarancji. 
4. Nie dostarczenie sprzętu medycznego w terminie określonym w § 2 ust. 2 i pozostawienie w 
zwłoce trwającej dłużej niż 10 dni roboczych, traktowane będzie jako odstąpienie przez Wyko-
nawcę od zawarcia umowy i stanowić będzie podstawę do naliczenia kary umownej w w wy-
sokości 5% wartości określonej w § 9 ust. 1. 
 
Wykreślenie z umowy ust. 5. 
 
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 
 
 
 

Z poważaniem 
 


