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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 BNP PARIBAS 

SPZOZ/SAN/ZP/201/2021              Sanok, dnia 25 czerwca 2021r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/02/2021 pn. dostawa sprzętu 
jednorazowego i wielokrotnego użytku  SPZOZ Sanok 

 
 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia 

treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

 
* Pytanie nr 1 -  dot. pakietu nr 29 , poz. nr 1-3   
Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem 

wymaganych ilości. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 2 -  dot. pakietu nr 29 , poz. nr 1-3 
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wyceną op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie 

możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto za szt. z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraził zgodę tj: pytanie nr 1. 

* Pytanie nr 3 -  dot. pakietu nr 13, poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

- 1 serweta 45x75cm z otworem o średnicy 8cm  

- 10 szt. kompresów 7,5x7,5cm 8 warstwowe 17 nitkowe 

- 10 szt. tupferów typu kula 20x20cm 

- igła 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) 

- igła 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) 

- keszczyki metalowe 13cm 

- ostrze chirurgiczne 

- pęseta plastikowa 13cm 

- strzykawka 2CZ 10ML 

- strzykawka  2CZ 20ML  

- serweta 75x45cm 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że tupfery „kula” mają wymiar 20x20 mm. 
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* Pytanie nr 4 -  dot. pakietu nr 13, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:  

 Serweta z laminatu FB 50x60cm 1 

  
Serweta z laminatu FB O5 I 
rozcięciem 50x60cm;Ø5cm 1 

  Rękawice nitrylowe M 2 

  Tupfer kula 17N 20x20cm 5 

  Kompresy z gazy, 17N, 8W 7,5x7,5cm 8 

  Pęseta plastikowa 13 cm 1 

  Pean plastikowy 
13 cm  (+/-

0,3) 1 

  Pojemnik plastikowy 125 ml 1 

Elementy poza twardym blistrem w worku 

foliowym 

Strzykawka wypełniona jalową 

wodą z 10% gliceryną 10 ml 1 

Strzykawka wypełniona 

lubrykantem 6 ml 1 
  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 5 -  dot. pakietu nr 13, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:  

Kompresy włókninowe 30G 4W 7,5x7,5cm 2 

Tupfer kula 17N 20x20cm 6 

Pęseta plastikowa zielona i 

niebieska 13cm  2 

 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 
* Pytanie nr 6 -  dot. pakietu nr 24, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze 57 g/m2 pozostałe wymagania zgodnie z SWZ? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  
 

* Pytanie nr 7 -  dot. pakietu nr 25   
Czy Zamawiający dopuści rękawy o temperaturze zgrzewania 180-220°C, o wytrzymałości folii na 

rozdarcia min. 62N, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ .  
 
* Pytanie nr 8 -  dot. pakietu nr 25  
Czy Zamawiający wymaga, by na poświadczenie spełnienia norm, były one nadrukowane na papierze i 
widoczne od strony laminatu  - napis „ISO 11607-1,2, EN 868-5”?  
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ .  

* Pytanie nr 9 -  dot. pakietu nr 25 
Czy Zamawiający wymaga, by symbol kierunku otwierania był zarówno od strony papieru jak i folii? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ .  

* Pytanie nr 10 -  dot. pakietu nr 25 
Czy Zamawiający wymaga, by data ważności rękawa była umieszczona wewnątrz roli? 
 Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ .  
 

* Pytanie nr 11 -  dot. pakietu nr 25  
Czy Zamawiający wymaga, by rękawy pakowane były w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ .  
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* Pytanie nr  12 -  dot. pakietu nr 41, poz. 1a  
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 75 – 110 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza .  

* Pytanie nr 13 -  dot. pakietu nr 41, poz. 1b 
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 100- 150 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 14 -  dot. pakietu nr 41, poz. 1c  
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 130- 170 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 15 -  dot. pakietu nr 41, poz. 1a   
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 2300 g? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.  

* Pytanie nr 16 -  dot. pakietu nr 41, poz. 1b   
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 2600 g? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.  

* Pytanie nr  17 -  dot. pakietu nr 41, poz. 1c   
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 2600 g? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.  

 

* Pytanie nr 18 -  dot. pakietu nr 41  
Czy Zamawiający wymaga osłonek bocznych wzdłuż wkładu chłonnego skierowanych na zewnątrz co 

zapobiega przeciekaniu? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga.  

 

* Pytanie nr 19 -  dot. pakietu nr 41  
Czy Zamawiający wymaga, by pieluchomajtka posiadała indykator wilgotności? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.  

* Pytanie nr 20 -  dot. projektu umowy 
Zważywszy na treść § 2 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych 

w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. 

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. 
KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego 

określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  

tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

 
* Pytanie nr 21 -  dot. projektu umowy  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,5% wartości 

towaru nie dostarczonego? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

* Pytanie nr 22 -  dot. projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 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 
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odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 
wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę 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:  Zgodnie z SWZ.  

 

* Pytanie nr 23 -  dot. projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podob-

nej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do nale-
żytego 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:  Zgodnie z SWZ.  

 

* Pytanie nr 24 -  dot. pakietu nr 13, Poz. nr 1  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o poniższym składzie oraz parametrach: 

 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 25 -  dot. pakietu nr 13, Poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o poniższym składzie oraz parametrach: 
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Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 26 -  dot. pakietu nr 13, Poz. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z włókninowymi tamponami? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 27 -  dot. pakietu nr  2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy karbowany wewnętrznie wykonany z PE? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza, wymaga wewnętrznie gładki.  

* Pytanie nr 28 -  dot. pakietu nr  3 
Czy Zamawiający dopuści układ rozciągalny wykonany z PP? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 29 -  dot. pakietu nr  3 
Czy Zamawiający dopuści układ mikrobiologicznie czysty? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza .  

* Pytanie nr 30 -  dot. pakietu nr  34 
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości 
tj. 18 000 op. a 200 szt.?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza .  

* Pytanie nr 31 -  dot. pakietu nr  17 
1. Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 17 W pozycji 1 Prowad-
nice do trudnych intubacji typu Bougie, sterylna, jednorazowa z tępym zakrzywionym końcem, z otwo-

rem wentylacyjnym na całej długości, dodatkowo dwa porty boczne. Widoczna w rtg, z oznaczeniem 

centymetrowym. Rozmiar 14Fr, śr. wewn. 3mm, długość 70cm. op=10 szt. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ  .  

 
2. Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 17 W pozycji 2 Prowad-

nice do trudnych intubacji typu Bougie, sterylna, jednorazowa z tępym zakrzywionym końcem, z otwo-
rem wentylacyjnym na całej długości, dodatkowo dwa porty boczne. Widoczna w rtg, z oznaczeniem 

centymetrowym. Rozmiar 8Fr, śr. wewn. 1,6mm, długość 35cm. Dodatkowo kaniula usztywniająca oraz 

2 adaptery do podawania tlenu (złącze 15 mm i złącze Luer lock). 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ .  
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* Pytanie nr 32  -  dot. pakietu nr  35 
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia ramion 12mm.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 33 -  dot. pakietu nr 35 
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawu z poliamidową prowadnicą?  

Odpowiedź:  Zamawiający  nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 34 -  dot. pakietu nr  7 
Mając na względzie zasadę konkurencyjności, oraz z uwagi na dużą ilość sztuk w pakiecie 7 pozycja 3, 
zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie części 3 do oddzielnego pakietu. Zwiększy to 

ilość ofert na daną pozycję i pozwoli Zamawiającemu na wybór jak  najlepszego jakościowo 
asortymentu z korzyścią dla pacjenta. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody .  

* Pytanie nr 35 -  dot. pakietu nr  39, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści podkład celulozowy dwuwarstwowy o gramaturze 2x18g/m2 oraz o dł. listka 

38cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza .  

* Pytanie nr 36 -  dot. pakietu nr 5 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie pojemności wymaganej strzykawki do gazometrii. 

Odpowiedź:  Do 3 ml.  

* Pytanie nr 37 -  dot. pakietu nr  5 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka do gazometrii była sterylna, indywidualnie pakowana w 
blistry papier-folia? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga.  

* Pytanie nr 38 -  dot. zapisów umowy § 4 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana 

była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest 
zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny 

oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania 
zamówienia. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

* Pytanie nr 39  -  dot. zapisów umowy § 7ust. 1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy 

jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”  
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się 

m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty 

dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o 
takiej wartości. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na 
zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w 

ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 

Z poważaniem 


