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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/01/2013 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku - 

uzupełnienie dla SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  - dot. zad. nr 2 poz 4. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów higienicznych  o szerokości 59cm z 

perforacją co 38cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 2  - dot. SIWZ rozdz. XII. pkt.2.4 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia certyfikatu zgodności wystawionego przez 

jednostkę notyfikującą w przypadku wyrobów medycznych klasy I niesterylnych. W art. 29 ust. 5 pkt. 

1-9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych podano katalog wyrobów medycznych, 

gdzie przy ocenie zgodności uczestniczy jednostka notyfikowana, natomiast wymóg ten nie dotyczy 

wyrobów medycznych klasy I niesterylnych, w związku z czym dla tych wyrobów medycznych 

jednostka notyfikująca nie wystawia certyfikatów? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby rękawice były  sterylne 

 

* Pytanie nr 3 – dot. SIWZ rozdz.XXI, zad.28 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia próbek z każdego rozmiaru rękawic, w przypadku 

gdy wykonawca oferuje rękawice tego samego producenta, i różnią się one wyłącznie rozmiarem. 

Prosimy o dopuszczenie możliwości załączenia próbek w ilości np. 20 par z jednego wybranego 

rozmiaru? 

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje 

  

* Pytanie nr 4 – dot. projekt  umowy §2 ust.4 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu dostaw na maks. 5 dni roboczych (od 

poniedziałku do piątku). 

 Odpowiedź: Dni robocze od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy tj. 

niedzieli i świąt. 

 

* Pytanie nr 5 – dot. projekt umowy §3 ust.5 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu wymiany wadliwego towaru na maks. 5 

dni roboczych (od poniedziałku do piątku). 

 Odpowiedź: Dni robocze od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy tj. 

niedzieli i świąt. 

http://www.zozsanok.pl/
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* Pytanie nr 6 – dot. projekt umowy §7 ust.3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zmiany ustawowej stawki 

podatku VAT, zmianie ulegnie cena brutto (odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu) 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z SIWZ 

 

* Pytanie nr 7 – dot. SIWZ rozdz.XXV pkt 1b) 

Czy Zamawiający przedłuży czas obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości 

zamówienia w okresie trwania umowy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku 

odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona 

umowa na maksymalnie 2 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych 

procedur przetargowych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ 

 

* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 18 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie 

ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk lub 1 op. = 30 szt. w/w pozycjach, których jednostką handlową są 

opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżała całkowitej wartości przygotowanej 

oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia. 

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny 

jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem na opakowania. 

 

* Pytanie nr 9 – dot. zad. nr 28 poz 1 

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawic o poziomie AQL=1,0, pozostałe parametry 

pozostaną bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiające dopuszcza 

 

* Pytanie nr 10 – dot. zad. nr 28 poz 1  

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawic o poziomie protein 130 ug/g, pozostałe parametry 

pozostaną bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 11 – dot. zad. nr 28 poz 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy należy wycenić w ww. pozycji 20.000 

szt. rękawic czy 20.000 par rękawic (czyli 40.000 szt.), ponieważ rękawice chirurgiczne pakowane są 

parami.  

Odpowiedź:Właściwą jednostką miary jest – para, ilość 20 000 par – zgodnie ze sprostowaniem 

 

* Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 11 

Prosimy o wyjaśnienie czy termin realizacji zamówienia wynosi 2 miesiące od zawarcia umowy, czy 

może umowa będzie zawarta na dwa miesiące, a termin realizacji zamówienia to 5 dni. 

Jeśli tak to zwracamy sie z prośbą o wydłużenie terminu realizacji z 5 dni do 4-6 tygodni. 

Narzędzia dotyczące tego zadania są to narzędzia wielorazowego użytku, które  nie zawsze w pełnym 

asortymencie znajdują sie w magazynie producenta w Niemczech. Zwyczajowo termin dostawy tego 

typu narzędzi wynosi ok.4-6 tygodni od daty wpływu zamówienia. 

Odpowiedź: Termin realizacji wynosi  2 – miesiące. 

 

* Pytanie nr 13 – dot. zad. nr 26 poz 1 

Czy Zamawiający wymaga, aby bezigłowy, zamknięty system dostępu naczyniowego posiadał 

obudowę oraz membranę w kolorze transparentnym, przeziernym umożliwiająca pełną kontrolę 

przepływu płynów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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* Pytanie nr 14 – dot.zad, nr 21 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z foliami chirurgicznymi o grubości 25 mikronów, 

paroprzepuszczalność 900g/m2/24h o wymiarach nieznacznie odbiegających od zamawianych 

tj.16x30 dla poz. 1, 30x27cm dla poz.2, 30x40cm dla poz.3 oraz 60x80cm dla poz.4? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

* Pytanie nr 15 – dot. zad.15 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rozmiaru papieru. Czy Zamawiający ma na myśli papier 

110 x 140 x 145 ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymiar papieru 110 x 140 x 145  
 

* Pytanie nr 16 – dot. zad.17 

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112 x 100 x 150 z przeliczeniem ilości lub zmianę 

specyfikacji na rozmiar 112 x 100 x 150? 

Odpowiedź:Zamawiające wyraża zgodę pod warunkiem dostarczenie 1 sztuki papieru celem 

sprawdzenia kompatybilności z aparatem 
 

* Pytanie nr 17 – dot. zad.10 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji o następującym składzie: 

5 x tampony włókniowe w kształcie kuli wielkości jajka 

1 x kleszczyki typu korcang 24 cm 

1 x transparentna miseczka plastikowa 150ml 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

* Pytanie nr 18 – dot. zad.27 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety w rozmiarze 150 x 175 cm, 

pozostałe parametry pozostają bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

* Pytanie nr 19 – dot. zad.28 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,0? Rękawice o poziomie AQL 1,0 gwarantują wyższą 

jakość, lepszą szczelność a zarazem są bardziej bezpieczne. Im niższy poziom AQL tym mniejsza 

ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii. 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 20 – dot. zad.28 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej netto rękawic za parę z odpowiednim 

przeliczeniem ilości sztuk na pary?  Rękawiczki jałowe pakowane są parami i jest to najmniejsza ilość 

handlowa. 

Odpowiedź: Właściwą jednostką miary jest – para, ilość 20 000 par – zgodnie ze sprostowaniem 
 

* Pytanie nr 21 – dot. zad.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji podkładu z perforacją, co 38 cm? 

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 22 – dot. zad.16 poz 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków wiązanych na troki z wstawką 

przeciwpotną w częsci czołowej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 23 – dot. zad. 21 poz. 1-4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach folii grubości 30 µm (0.03 mm) i 

paraprzepuszczalności 850g/m
2
? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgode i dopuszcza 

 

 

 



SPZOZ/SAN/ZP/04/2013                                         Strona 4 z 6 

* Pytanie nr 24 – dot. zad.21 poz.4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji folii w rozmiarze 56 x 84 mm (część 

klejąca 56 x 77 cm) .  W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie tej pozycji i 

utworzenie z niej odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą 

liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 25 – dot. zad.13 poz.1 

Prosimy o wyjaśnienie czy kaniula dotętnicza ma posiadać zawór kulowo-suwakowy typu 

FlowSwitch? 

Odpowiedź: Kaniula dotętnicza może posiadać zawór kulowo- suwakowy typu FlowSwitch. 

 

* Pytanie nr 26 – dot. zad.27 poz.1 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania  serwety w rozmiarze 75x90cm spełniającej wymagania 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 27 – dot. zad.27 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania  serwety w rozmiarze 75x75cm spełniającej wymagania 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 28 – dot. zad.27 poz.4 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania  serwety w rozmiarze 75x90cm z otworem 5x8cm 

spełniającej wymagania SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 29 – dot. zad.28 poz 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o 

poziomie AQL≤1,5 spełniających pozostałe wymagania SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 30 – dot. zad.28 poz 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto za parę (tj. 2 sztuki) z 

odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowy, 

Odpowiedź: Właściwą jednostką miary jest – para, ilość 20 000 par – zgodnie ze sprostowaniem 

 

* Pytanie nr 31 – dot. zad.26 poz 1 

Czy Zamawiający dopuści produkt bezigłowy, zamknięty system dostępu naczyniowego z 

niepodzielną membraną silikonową aktywowany końcówką Luer, przeznaczony do stosowania do 

infuzji przerywanej lub ciągłej, podłączania i odłączania strzykawek i zestawów dożylnych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
 

* Pytanie nr 32 – dot. zad.10 poz 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego w którego 

składzie jest rękawica latex „L”, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 33 – dot. zad. 27 poz 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę sterylną o rozmiarach 130 x 90cm, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 34 – dot. zad.27 poz 3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę sterylną o rozmiarach 75 x 45cm , pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 35 – dot. zad.27 poz 3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę sterylną z otworem o średnicy otworu 8 x 6cm 

pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 36 – dot. zad.28 poz 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu badania na przenikalność wirusów 

zgodnie z ASTM F 16? Czy Zamawiający zgodzi sie na zmianę zapisu AQL=1,5 na zapis AQL≤1,5? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 37 – dot. projekt. umowy 

Czy za dni w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni robocze od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: Dni robocze od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy tj. 

niedzieli i świąt. 

 

* Pytanie nr 38 – dot.projekt umowy 

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające 

Zamawiającego do naliczania kary umownej? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

* Pytanie nr 39 – dot. projekt umowy §3 pkt.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 2% na 0,5% wartości towaru 

niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 40 – dot. projekt umowy 

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 

ofercie wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 

cenie? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

* Pytanie nr 41 – dot.projekt umowy 

Czy Zamawiający zgadza sie zapisać możliwość zmiany ceny w przypadku przekraczającej 3 % 

zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz 

w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych 

przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 42 – dot. zad.28  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne o AQL=1,0, 

rękawice spełniają pozostałe wymagania 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

* Pytanie nr 43 – dot. zad.28 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie próbek w zakresie rozmiarów 6,5 – 8,5? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

* Pytanie nr 44- dot zad. 5 poz 1 i 3 

Czy Zamawiający wydzieli w.w punkty aby umożliwić złożenie oferty większej ilości wykonawcom 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela w.w punkt 
 

* Pytanie nr 45 – dot. zad.5 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przyrząd do drenażu jamy bębenkowej o śr. 1,14? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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* Pytanie nr 46 – dot. zad.5 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przyrząd do drenażu ucha środkowego o śr 1,27? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 47 – dot. zad.5 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przyrząd do drenażu ucha środkowego o śr. 1,52? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

UWAGA!!! 
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, 


