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SPZOZ/SAN/ZP/262/2022                            Sanok,  10 październik  2022r. 

 

do wszystkich uczestników postępowania 

 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/10/2022 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla potrzeb  

SPZOZ Sanok    
 

  

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia  

 

* Pytanie nr 1 – dot. pak. nr 3,  poz.5 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 3, poz. 5 igieł w rozmiarach 20G i 22Gx40-50mm 

standard.  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

* Pytanie nr 3 – dot. pak.30, poz.1  

Poz 1 Petle do polipektomii owalne j.u. wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, dł. robocza min. 

230cm, śr. osłonki 2,3mm, średnica otwartej pętli: 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36mm rękojeść skalowana 

– op. 10szt. 

 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.  

 

* Pytanie nr 4 – dot. pak.22, poz.2  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 60 mm x 12 m. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   
 

* Pytanie nr 5 – dot. pak.22, poz.4  
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić papier oryginalny czy Zamawiający dopuści 

również papier nieoryginalny będący zamiennikiem papieru oryginalnego? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   
 

* Pytanie nr 6 – dot. pak.22, poz.7  
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje standardowego żelu do badań USG czy 

żelu USG Aquasonic 100? 

Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje standardowego żelu do badań USG.  
 

* Pytanie nr 7 – dot. pak.22, poz. 7  
Jeżeli Zamawiający oczekuje w ww. pozycji Aquasonic 100, prosimy wówczas o dopuszczenie żelu w 

opakowaniu = 250g z przeliczeniem wymaganych ilości tj. 4800 op.=250g. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

 

 

 

 

http://www.zozsanok.pl/


SPZOZ/SAN/ZP/262/2022 

 Strona 2 z 6 

* Pytanie nr 8 – dot. pak.22, poz.13  
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić oryginalny papier chemotermoczuły czy 

Zamawiający dopuści również papier nieoryginalny będący zamiennikiem papieru oryginalnego będący 

wyłącznie papierem termoczułym (nie chemotermoczułym)? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

* Pytanie nr 9 – dot. pak.6, poz.2  
Czy w Załączniku nr 2 w Pakiecie 6 w poz. 2  powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, 

których efektywność została klinicznie zweryfikowana? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   
 

 

* Pytanie nr 10 – dot. pak.nr 6, poz.2 i 3  
Uprzejmie prosimy, ze względu na niestabilną cenę wzierników na rynku, o zgodę na wydzielenie z 

Załącznika nr 2 Pakietu nr 6 poz. 2 i 3 do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie 

ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na 

wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość 

wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

* Pytanie nr 11 – dot. pak. nr 45  
Czy Zamawiający dopuści maski typ IIR? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 

* Pytanie nr 12 – dot. pak.nr 43 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach L i XL? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

 

* Pytanie nr 14 – dot. pak.nr 46  
Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska w jednostce miary i Zamawiający wymaga rękawic 

w ilości 40 500 op. a’100 szt. (a nie 40 500 sztuk).  

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza iż nastąpiła omyłka i Zamawiający wymaga rękawic w ilości 40 500 
op. a’100 szt.    

 

* Pytanie nr 15 – dot. pak.nr 8  
Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach technicznych ? 

Sterylna taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z 

polipropylenu monofilamentowego o parametrach: 

szerokość: 1,2 cm 

• długość: 45 cm 

• grubość: 0,45 mm 

• gramatura: 57 g/m2 

• wielkość porów: 0,90 mm 

System jednorazowy i sterylny, laserowo zgrzewane brzegi taśmy, Taśma w plastikowej 

osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

* Pytanie nr 16 – dot. pak.nr 47, poz.6  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pipet do OB. pakowanych po 100 szt. w opakowaniu handlowym z 

odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 
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* Pytanie nr 17 – dot. pak.nr 47 -  pkt. 3 wymagań granicznych 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu pochodziły od jednego producenta dot. poz. 1-7. 

Ponieważ w skład systemu zamkniętego do pobierania krwi wchodzą probówki, igły systemowe, igły 

motylkowe oraz adaptery, prosimy o modyfikację zapisów pkt. 3 wymagań granicznych na następujący zapis: 

„Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta dot. poz. 1- 11. (…)”  

Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje w pkt. 3 wymagania graniczne na następujący zapis: „Wszystkie 

elementy muszą pochodzić od jednego producenta dot. poz. 1- 11. (…)” 

 

* Pytanie nr 18 – dot. zapisów umowy § 4 ust. 1 i 2 
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:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.    

 

* Pytanie nr 19 – dot. zapisów umowy § 7ust. 2 
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:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   
 

* Pytanie nr 20 – dot. pak.nr 32 
Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 7,5x15,5cm, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 21 – dot. pak.nr 20  
Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej 

pokrytym platyną oraz teflonem? Pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę,ze specjalnie 

zaprojektowanym grzebieniem (aby utrzymać ostrze w czystości i zapobiec zapychaniu się 

włosami),karbowanym uchwytem (zapewniającym stabilizację) i specjalnym wycięciem umożliwiającym 

dokładny widok golonego obszaru? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

* Pytanie nr 22 – dot. pak.nr 17, poz.1  
Czy Zamawiający dopuści siatkę o gramaturze 85 g/m2 , rozmiarze oczek 1,0 x 1,2 mm, pozostałe 

parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 23 – dot. pak.nr 17, poz.2  
Czy Zamawiający dopuści siatkę o gramaturze 55 g/m2 , rozmiarze oczek 1,3 x 2,0 mm, grubość nici 0,15 

mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 24 – dot. pak.nr 8   
Z uwagi na zaprzestanie produkcji taśm o parametrach wyszczególnionych w SWZ, zwracamy się prośbą  

o dopuszczenie w zamian taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazowej, jednorodnej, 

niewchłanialnej, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 

cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 

g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych 

bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien 

skośnych, podwójna nić wzmacniająca)? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 



SPZOZ/SAN/ZP/262/2022 

 Strona 4 z 6 

 

* Pytanie nr 25 – dot. pak.nr 19  
Czy zamawiający wymaga przyrządu z udokumentowaną badaniem  szczelnością fizyko-chemiczną przez 

14 dni. (badanie dołączone do oferty).? Taki wymóg umożliwia stosowanie mini spike przez dłuższy czas i 

w konsekwencji do oszczędności. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

* Pytanie nr 26 – dot. pak.nr 19  
Czy zamawiający wymaga spike który posiada zastawkę zapobiegającą wyciekowi płynu w pozycji 

odwróconej. ? Dzięki temu zapobiegamy przypadkowej utracie pobieranego leku 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ (zabezpieczenie przed wyciekiem).  

 

* Pytanie nr 27 – dot. pak.nr 8, poz.1  
Czy Zamawiający dopuści taśmę urologiczną wytwarzaną techniką dziewiarską z transparentnej 

monofilamentowej przędzy propylenowej. Na obydwu końcach taśma zaopatrzona jest uchwyty również z 

przędzy monofilamentowej w kolorze niebieskim,  pozwalające na bezpieczne zamocowanie na 

odpowiednim aplikatorze, a także dobrą widoczność w polu operacyjnym. Każdy uchwyt posiada dodatkowe 

zabezpieczenie przed wyrwaniem w postaci rurek termokurczliwych. Masa powierzchniowa taśmy (bez 

uchwytów) 65-75 g/m2, szerokość taśmy 1,1 cm +/- 0,2, grubość nitki 0,16 mm, powierzchnia porów ok. 5,9 

mm2 długość taśmy (bez uchwytów) 45 cm +/- 3. 

Taśma charakteryzuje się bezpiecznymi, atraumatycznymi brzegami, niska masą liniową, biostabilnością, 

dzięki czemu nie traci właściwości fizycznych podczas długotrwałego kontaktu z tkankami i płynami 

ustrojowymi, porowatą strukturą minimalizującą ryzyko infekcji bakteryjnej, optymalnie opracowaną 

strukturą przestrzenną, gdzie wielkość porów umożliwia szybkie przerastanie tkanką łączną. 

Taśma urologiczna przeznaczona jest do stosowania w chirurgicznym  leczeniu nietrzymania moczu u kobiet 

metodami TVT i TOT, które umożliwiają beznapięciowe założenie implantów syntetycznych. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 28 – dot. pak.nr 17, poz.1 
Czy Zamawiający dopuści Siatki nieresorbowalne lekkie siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentowej 

przędzy polipropylenowej jakości medycznej przeznaczone do zaopatrywania przepuklin. Wyrób oferowany 

jest w dwóch wariantach: 

MACROPORE - siatka o dużych porach 3,3 mm2; grubości 0,65mm (+/-0,15), masie 

powierzchniowej 65÷85 g/m2, grubości nici 0,16 mm?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   
 

 

 

* Pytanie nr 29 – dot. pak.nr 17, poz.2  
Czy Zamawiający dopuści Siatki nieresorbowalne ultralekkie wyroby siatkowe, wytwarzane z 

zastosowaniem transparentnych i niebieskich monofilamentowych przędz polipropylenowych jakości 

medycznej przeznaczone do zaopatrywania przepuklin. S-pore- powierzchnia porów powyżej 1,3 mm2 

masa powierzchniowa 35 g/m2 +/- 5,0, grubość siatki 0,32 mm +/- 0,05, grubość nitki 0,08mm, niebieskie 

linie orientujące ułatwiające widoczność w polu operacyjnym? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 30 – dot. pak.nr 45, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści maski na elastyczne tasiemki na uszy o dł. 17cm,  które są bardziej wygodne, 

mniej uciskające nawet przy długim noszeniu w porównaniu do tradycyjnych gumek, wykonanej z trzech 

warstw włókniny 17g/m2 + 25g/m2 + 17g/m2 (+/-2g/m2), długość sztywnika do formowania maski na nosie 

9cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

* Pytanie nr 31 – dotyczy 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 zapisami SWZ wzór umowy § 2 ust. 4.   

 

* Pytanie nr 32 – dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 ppkt. 2)  wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,5% warto-

ści towaru niedostarczonego? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

* Pytanie nr 33 – dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub po-

dobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego 

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 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:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

SPROSTOWANIE 

dot. pak. 47 

 

Zamawiający dokonuje poprawy w pakiecie nr 47 w kolumnie lp.  

Jest   1-11 

Ma BYĆ      1-12 

 

Ponadto w wymaganiach granicznych  

Jest w poz. 3 – opis  

Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta dot. poz. 1-7. W przypadku zaoferowania 

produktów od różnych producentów wymagane jest to aby dołączyć oświadczenie producentów o 

kompatybilności. 
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Ma BYĆ       

Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta dot. poz. 1-11. W przypadku zaoferowania 

produktów od różnych producentów wymagane jest to aby dołączyć oświadczenie producentów o 

kompatybilności. 
 

 

SPROSTOWANIE 

dot. SWZ  

 

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

JEST  

Należy dostarczyć następujące próbki : 
Pakiet nr 9  -  dla  pozycji 1  – po 20 szt. 
 

MA BYĆ 

Należy dostarczyć następujące próbki : 
Pakiet nr 9  -  dla  pozycji 1  – po 2 szt. 

 

 

 

 
 

Z poważaniem 
 


