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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania  nr  SPZOZ/PN/02/2015  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na   dostawę sprzętu jednorazowego  i wielorazowego użytku       dla  potrzeb 
SPZOZ Sanok 

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.  

* Pytanie nr 1  -  dot. za  d. nr 20, poz. 1   
Prosimy  o  doprecyzowanie,  czy w pozycji  tej  należy zaoferować  worki  na  wymioty   pojemność 
2000ml, z plastikowym mankietem usztywnionym z nacięciem do zamykania worka po zużyciu, ze 
skalą pomiarową w zakresie do 2000ml i dodatkową skalą do precyzyjnych pomiarów co 10ml w 
zakresie do 90ml, oznakowane znakiem CE (dopuszczone do używania w szpitalach).
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  poj.  1,8-2,2L   podziałką  i  mankietem  usztywniającym  z  
zatrzaskiem do zamykania worka.

* Pytanie nr 2 -  dot. za  d. nr 32, poz. 1  
Prosimy o doprecyzowanie,  czy zaoferowany zestaw trokarów ma być  zapakowany sterylnie  w 1 
opakowanie  typu  blister-pack  i  ma  zawierać  poza  wymienionymi  w  SIWZ  elementami  także  2 
zasobniki klipsów tytanowych do laparoskopii.
Odpowiedź:     Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza zestaw zapakowany sterylnie, z zasobnikami  
klipsów.

* Pytanie nr 3  -  dot. rozdz. XVI SIWZ oraz pkt 6 Formularza Oferty 
Prosimy o potwierdzenie, iż termin związania ofertą w w/w przetargu wynosi 60 dni a nie 30 jak jest 
zapisane w punkcie 6 Formularza Oferty.
Odpowiedź:     Zamawiający  potwierdza iż termin związania ofertą w w/w przetargu wynosi 60 dni.

* Pytanie nr 4  -  dot. podpisania oferty
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, 
zwracamy się  z  prośba  do  Zamawiającego o potwierdzenie,  że  wystarczające dla  Zamawiającego 
będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale,  podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania 
zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana 
osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej,wnoszenia odwołań, a także 
przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez 
innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.
Odpowiedź:     Zamawiający potwierdza (zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie)
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* Pytanie nr 5 -    dot.   § 3   pkt.2 wzoru umowy  
Ustalona przez Zamawiającego kara  umowna  w wysokości  2% sprawia,  że  strony umowy nie  są 
równoprawne.   W  wypadku  nieterminowości  w  płatnościach  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy 
odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który 
byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co 
narusza  cywilnoprawną  równość  stron  umowy.  Potwierdza  to  Wyrok  Zespołu  Arbitrów  z  dnia 
24.06.2004  r.  sygn.  UZP/ZO/0-924/04,  który  stwierdza,  iż  wprowadzanie  takich  dysproporcji  w 
umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP 
zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar 
umownych do wysokości 0,1%.
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  6 -  dot.   § 3   pkt.4 wzoru umowy  
Paragraf 3 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.”
Z treści  tego  punktu  wynika,  iż  Zamawiający  zapewnia  sobie  płynność  dostaw bez  konieczności 
zapłaty za dostarczony sprzęt.
Taki zapis sprawia, iż umowa jest nierównoprawna tak i dla Zamawiającego jak i Dostawcy. 
Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze wzoru umowy lub modyfikację jego brzmienia na: 
„Wykonawca  nie  może  odmówić  świadczenia  usług  objętych  niniejszą  umową  ,  w  przypadku 
ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony 
w ust §8 ust.1”.
Odpowiedź:     Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 7  -  dot.   §   3   pkt.7 wzoru umowy  
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 3  pkt.7 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu 
[...................  "z  zastrzeżeniem  ceny  rażąco  wysokiej,  niekorespondującej  z  aktualnymi  cenami 
rynkowymi.”
Zaproponowane  przez  Zamawiającego  warunki  powodują  znaczącą  dysproporcję  w  ewentualnych 
roszczeniach  stron  a  pozostawienie  niezmienionego  zapisu  sprawia,  że  strony  umowy  nie  będą 
równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie 
w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
Odpowiedź:     Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 8 -  dot.   § 3   pkt.8 wzoru umowy  
Wnosimy o  modyfikację  zapisu  umowy na:  „Zamawiający w przypadku  udokumentowanych  trzech 
kolejnych nieterminowych następujących bezpośrednio po sobie dostaw zamówionego towaru lub 
trzykrotnej  kolejnej odmowy dostawy zamówionego  towaru  może  odstąpić  od  umowy ze  skutkiem 
natychmiastowym  po  uprzednim  poinformowaniu  z  7-dniowym  wyprzedzeniem  Wykonawcy  i 
zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy.
Odpowiedź:     Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  9 -  dot. za  d. 20  
Czy Zamawiający dopuści ergonomicznie zaprojektowana torba, ze sztywnym plastikowym ustnikiem 
idealnie  obejmującym  usta  pacjenta,  gwarantującym,  że  całość  wymiocin  zostanie  dokładnie 
wychwycona, eliminując w ten sposób potencjalne incydenty .
Odpowiedź: Wyjaśnień udzielono w pytaniu nr 1. 

* Pytanie nr 10 -  dot. za  d. 9  
Czy Zamawiający w Zadaniu 9 będzie wymagał, żeby w opakowaniu ze strzykawką znajdował się filtr 
hydrofilny  zabezpieczający  wymianę  gazową  pomiędzy  krwią  a  otoczeniem,  a  także  eliminujący 
ryzyko aerozolowania krwi?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
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* Pytanie nr 11 -  dot. za  d. 30  
Czy Zamawiający w Zadaniu 30 będzie wymagał, aby dla poprawy efektywności drenowaniu taśma 
była wykonana z czystego silikonu?
Odpowiedź:     Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 12  -  dot. za  d. 30  
Czy Zamawiający w Zadaniu 30 dopuści taśmę do drenażu o opisanych parametrach bez agrafki?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 13  -  dot. za  d. 30  
Czy Zamawiający w  Zadaniu  30  dopuści  taśmę  do  drenażu  o  szerokości  25  mm  o pozostałych 
parametrach zgodnych z SIWZ?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 14 -  dot. za  d.   4 - układy oddechowe do respiratora   
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  w sformułowaniu  „mikrobiologicznie  sterylny”  ma  na 
myśli układy mikrobiologicznie czyste.
Odpowiedź:     Zamawiający potwierdza i z ma na myśli układy mikrobiologicznie czyste. 

* Pytanie nr 15  -  dot. za  d.   4 - układy oddechowe do respiratora      
Prosimy o odstąpienie od wymogu rur gładkich wewnętrznie.
Odpowiedź:     Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 16  -  dot. za  d.   4 - układy oddechowe do respiratora      
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rur zawierających jony srebra, które działają antybakteryjnie 
i posiadają gwarancję możliwości stosowania u jednego pacjenta do 14 dni?
Odpowiedź:     Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  

Dotyczy produktów zamówienia:
* Pytanie nr 17  -  dot. za  d. 11  
Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii PE o 
długości 40m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:     Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 18  -  dot. za  d. 22  
Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania  dzianych  poliestrowych  tasiemek  w czterech  kolorach  i 
trzech grubościach?
Odpowiedź:     Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 19 -  dot. za  d. 24   
Czy Zamawiający dopuści taśmę o gramaturze 65-75 g/m2 i szerokości 1,1±0,2 cm?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 20  -  dot. za  d. 39  
Czy  Zamawiający  wymaga  dołączenia  raportu  walidacji  procesu  sterylizacji  potwierdzającego 
właściwy jego przebieg?
Odpowiedź:     Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 21  -  dot. za  d. 39   
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  na  opakowaniu  zestawu  znajdowała  się  etykieta  typu  TAG,  tj. 
etykieta  kilkuczłonowej.  Na  jej  powierzchni  znajdują  się  samoprzylepne  elementy,  które  można 
indywidualnie  odkleić  bez  naruszenia  struktury  całej  etykiety,  po  czym  dołączyć  (dokleić)  do 
dokumentacji  procedury  operacyjnej.  Zastosowanie  tego  typu  etykiet  znacznie  ułatwia  sposób 
przygotowania do zabiegu i ewidencjonowanie użytego wyrobu.  
Odpowiedź:     Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza.
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* Pytanie nr 22 -  dot.   zapisów 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  
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 SIWZ.

* Pytanie nr 23 -  dot. zapisów umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 10 wzoru umowy słowa „w wysokości 9% należności w 
skali roku” zostały zastąpione słowami „w wysokości ustawowej”?
Art. 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 
r.  poz.  203)  nie  dopuszcza jakiegokolwiek ograniczenia  obowiązku zapłaty odsetek,  w tym także 
zmniejszenia stawki odsetek. Przepis § 3 ust. 10 wzoru umowy będzie zatem nieważny z mocy art. 58 
§ 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 
czyli nie wywoła żadnych skutków prawnych.
Odpowiedź:     Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr  24 -  dot. zapisów 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.

* Pytanie nr 25 -  dot. za  pisów 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. 
Odpowiedź:     Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 26  -  dot. za  pisów umowy  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „którego kopię 
należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą”?
Konieczność dostarczania Zamawiającemu wraz z fakturą kopii listu przewozowego niepotrzebne 
skomplikowałoby rozliczenia. 
Odpowiedź:     Zamawiający zmienia zapis w § 8  pkt. 1 na: ” … Zamawiającego na liście przewozowym 
lub innym dokumencie, którego kopię należy dostarczyć Zamawiającemu na jego żądanie.”
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* Pytanie nr 27  -  dot. załącznika nr 2  do SIWZ.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto i brutto za 1 
szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka 
miary jest sztuka?
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-
2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla  
wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie  
ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
Ponadto, wymóg określenia  w formularzu cenowym cen jednostkowych (zarówno netto i brutto) z  
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, może powodować, że cena jednostkowa netto i brutto  
będzie taka sama, dlatego też w takich wypadkach zasadne jest dopuszczenie cen jednostkowych netto 
i brutto, a przynajmniej brutto z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku – „jeśli cena  
jednostkowa  netto  i  brutto  miałaby  być  taka  sama,  możliwe  jest  wyrażenie  ceny  jednostkowej  w 
tysięcznych  i  dziesięciotysięcznych  częściach  złotego”  (wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  26  
stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 8/09).
Odpowiedź:     Zamawiający  dopuszcza  wycenę  z  dokładnością  do  trzech  lub  czterech  miejsc  po  
przecinku w pozycjach gdzie cena jednostkowa jest niższa niż 0,10zł. Dotyczy zadania 41,42,43.

* Pytanie nr 28  -  dot. z  ałącznika nr 2 do SIWZ.  
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wyrazi zgodę na podawanie cen za 100 
sztuk produktu lub jednostkowe opakowanie handlowe?
Odpowiedź: Nie dotyczy. Patrz pytanie 27.

* Pytanie nr 29 -  dot. załącznika nr 2 oraz 7 do SIWZ.
W związku z tym, że Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 2010r Nr 
107 poz.  679  z  późn.  zm.)  nie  używa  i  nie  definiuje  pojęcia  „producent”,  natomiast  w ogólnym 
zrozumieniu  tego  słowa,  producent  to  jednostka  produkująca  fizycznie  towar  (fabryka,  zakład 
produkcyjny),  nie biorącą bardzo często udziału w procesie wprowadzenia produktu na rynek i nie 
biorąca za niego odpowiedzialności,  czy Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym oraz 
załączniku  nr  7  do  SIWZ w kolumnie  „Producent”  nazwy Wytwórcy,  bowiem to  Wytwórca  jest 
podmiotem  odpowiedzialnym  za  projektowanie,  wytwarzanie,  pakowanie  i  oznakowanie  wyrobu 
przed  wprowadzeniem  go  do  obrotu  pod  nazwą  własną,  niezależnie  od  tego,  czy  te  czynności 
wykonuje on sam, czy w jego imieniu inny podmiot, odpowiada za produkt na rynku, wystawia na 
wyrób  medyczny  deklarację  zgodności,  czyli  oświadczenie  stwierdzające  na  jego  wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym oraz załączniku nr 7 do SIWZ w 
kolumnie „Producent” / „Wytwórca”.

* Pytanie nr 30  -  dot. SIWZ rozdział XII ustęp 2.5 podpunkt 1
Czy Zamawiający ze względu na liczny asortyment przetargowy odstąpi od wymogu dołączenia do 
oferty dokumentów wymaganych w punkcie 1: „Zaświadczenie podmiotu (…)” na rzecz załączenia do 
ofert stosownego oświadczenia z zapisem, że na każde żądanie Zamawiającego powyższe dokumenty 
zostaną dostarczone np. z pierwszą dostawą?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 31 -  dot. SIWZ rozdział XII ustęp 2.5 podpunkt 2 a
Czy Zamawiający ze względu na liczny asortyment przetargowy odstąpi od wymogu dołączenia do 
oferty dokumentów wymaganych w punkcie 2a: „opisy (charakterystyki) zaoferowanych (…)”?
Informacje  o  oferowanych produktach  zostaną zawarte  na  druku  stanowiącym załącznik  nr  7  do 
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 32  -  dot. rozdziału XXIII  SIWZ punkt 5
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na pisemny wniosek Wykonawcy, którego 
oferta zostanie wybrana w postępowaniu umowa została przesłana do podpisu pocztą?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr 33 -  dot. rozdziału XVI SIWZ oraz zapisów formularza oferty punkt 6     
Prosimy o ujednolicenie wymaganego terminu związania ofertą? 
W rozdziale XVI SIWZ podano termin 60-dniowy a w formularzu oferty 30-dniowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż termin związania z ofertą wynosi 60 dni jak podano  rozdziale 
XVI SIWZ. 

* Pytanie nr 34  -  dot. załącznika nr 3 do SIWZ
Prosimy o wyjaśnienie czy w załączniku nr 3 do SIWZ nie nastąpiła omyłka pisarska w określenie 
numeru postępowania którego dotyczy oświadczenie?
Odpowiedź: Zamawiający  wyjaśnia  iż  w  załączniku  nr  3  do  SIWZ  nastąpiła  omyłka  pisarska  w 
określenie numeru postępowania jest SPZOZ/PN/02/2014 ma być SPZOZ/PN/02/2015. 

Projektu umowy załącznik nr 5 do SIWZ:

* Pytanie nr 35  -  dot. § 3 ust. 1
Czy  Prosimy  o  wyjaśnienie  czy nie  nastąpiła  omyłka  pisarska  polegająca  na  powtórzeniu  słowa 
„umowy” i czy zapis projektu umowy nie powinien brzmieć „10% wartości niezrealizowanej części 
umowy”?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż  nastąpiła omyłka  pisarska polegająca na powtórzeniu słowa 
„umowy”. 
Zapis projektu umowy powinien brzmieć „ ...10% wartości niezrealizowanej części umowy. 

* Pytanie nr 36  -  dot.   § 3 ust. 2  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi  zgodę na obniżenie wysokości  kary umownej  do 
wysokości „0,1 % wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za 
każdy dzień zwłoki”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia 
umowy? 
Wprawdzie  nie  istnieją  przepisy  regulujące  wysokości  kar  umownych,  jednak  przy  ustaleniu  
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a  
tym  samym  wymagać  od  Wykonawcy  płacenia  kar  w  takiej  samej  lub  nieznacznie  wyższej  
wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający  nie  powinien  wykorzystywać  swojej  dominującej  pozycji  ustalając  wysokość  kar  
umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie  
prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego,  a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie,  gdy  
okazuje  się,  iż  wartość  kary  umownej  może  przekroczyć  wartość  zapłaty  należną  Wykonawcy  za 
dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2 % wartości niedostarczonego towaru 
jest  wysoce  niesprawiedliwe  i  na  gruncie  prawa  cywilnego  obecna  wysokość  odsetek,  którą  
Zamawiający  narzuca,  może  zostać  uznana  za  świadczenie  nienależne,  dające  w  skali  roku  
odpowiednio, 730 % wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2  
Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej  
części  dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej,  to samo dotyczy przypadku,  gdy kara jest  
rażąco  wygórowana.  Dlatego  też  w  przypadku  braku  zgody  Zamawiającego  na  zmniejszenie  kar  
umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie  
kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 37  -  dot. § 3 ust. 4
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu zastrzeżenie, że kara ta 
nie będzie naliczana w przypadku odmowy dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy?
Prosimy o dodanie do ustępu zastrzeżenia „Kara będzie naliczana jedynie w przypadku odmowy 
dostaw z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zastrzeżenia „Kara będzie naliczana jedynie w 
przypadku odmowy dostaw z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
* § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
W  przypadku  odmowy  dostawy  towaru  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  10% 
wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił. Kara będzie naliczana jedynie w przypadku 
odmowy dostaw z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

* Pytanie nr 38 -  dot.  § 3 ust. 5
Czy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca 
ma załatwić reklamację na termin realny tj. 
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od 
chwili jej otrzymania, 
-  dla  reklamacji  jakościowych  -  realny  termin  rozpatrzenia  i  załatwienia  reklamacji  to  7 dni 
roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru? 
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie  
podjąć  decyzję  o  uznaniu  reklamacji.  Załatwienie  reklamacji  wymaga  spełnienia  określonych  
procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w 
ciągu 5 dni jest trudne do wykonania. 
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów  
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  terminu,  w  którym  Wykonawca  ma  załatwić  
reklamację na termin realny tj. 
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych 
od chwili jej otrzymania, 
– dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to  5 dni 
roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.
Zamawiający nie wyraża zgody dla reklamacji jakościowych  7 dni roboczych.  

* Pytanie nr 39 -  dot. § 3 ust. 8
Czy  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi  zgodę na dodanie do ustępu zastrzeżenie, że 
odstąpienie  od  umowy  na  mocy  powyższego  zapisu  będzie  możliwe  jedynie  w  przypadku  gdy 
opóźnienia dostaw lub ich odmowa będzie wynikała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?
Prosimy o dodanie do ustępu zastrzeżenia  „Odstąpienie od umowy na mocy powyższego zapisu 
będzie możliwe jedynie w przypadku opóźnienia lub odmowy dostaw z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 40 -  dot. § 6 
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  dodanie  do  umowy sformułowania,  iż 
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia 
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się  
m.in.:  koszty opakowania transportowego,  robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i  
faktury,  koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika,  są wyższe niż  wartość marży uzyskanej  ze  
sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

§ 6 otrzymuje brzmienie:
        1.   Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na swój koszt.

2. Wydawanie towaru następuje u Zamawiającego (MAGAZYN  SPZOZ SANOK ul. 800-lecia 26).
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3. Wykonawca  będzie  dostarczony  towar  oznaczał  na  opakowaniach:  nazwą  wyrobu,  ilością,  datą  
ważności.

4. „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia 
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”

* Pytanie nr 41  -  dot.  § 8 ust. 1
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni 
liczonych od daty wystawienia faktury?
Podtrzymując  wymóg  60  dniowego  terminu  płatności  tj.  maksymalnego  terminu  dla  podmiotu  
publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 
r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403), Zamawiający musi liczyć  
się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie  
przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40  
euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski  
ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało  
się wymagalne.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż zgodnie z przepisami obowiązuje termin płatności 60 dni 
 (ustawa z dnia  08-03-2013 o terminach  zapłaty w transakcjach handlowych Dz. U z 2013r.
Poz.403). 

* Pytanie nr 42  -  dot. § 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 3
Czy W zawiązku z tym,  iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku 
VAT, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej 
zmiany  stawki  VAT,  uwzględnienie  nowej  stawki  nastąpi  automatycznie  w  dacie  określonej 
przez  przepisy  wprowadzające  zmianę  stawki  VAT,  bez  konieczności  zawierania  odrębnego 
aneksu. W tej  sytuacji  ceny  jednostkowe brutto  ulegną  zmianie  proporcjonalnie  do  zmiany 
stawki podatku VAT, przy niezmienionych cenach jednostkowych netto.”?
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Opisu przedmiotu zamówienia:

* Pytanie nr 43 -  dot. za  d. 41, 42, 43  
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  nie  nastąpiła  omyłka  pisarska  i  czy  w  zastrzeżeniu  pod  tabelami 
asortymentowymi nie powinno być „który widnieje w kolumnie „nazwa””?
Brak jest kolumny zatytułowanej „Nazwa towaru”
Odpowiedź: Zamawiający  wyjaśnia  iż  nastąpiła  omyłka  pisarska  i  w  zastrzeżeniu  pod  tabelami  
asortymentowymi powinno być który widnieje w kolumnie „nazwa ”.

* Pytanie nr 44 -  dot. za  d. 41, pozycje 15 i 16  
Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy zamiast „ze szkła bromokrzemowego” 
nie powinno być „ze szkła borokrzemowego”?
Odpowiedź:     Zamawiający  wyjaśnia  iż  nastąpiła  omyłka  pisarska  i  zamiast  „ze  szkła 
bromokrzemowego” powinno być „ze szkła borokrzemowego”

* Pytanie nr 45 -  dot. za  d. 42, pozycja 11  
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy nie  nastąpiła  omyłka  pisarska  i  czy  Zamawiający  wymaga  butelek  o 
poj. 500 ml do dozatora z pozycji 10, których numer katalogowy to 72-7050-6?
Wskazany przez  Zamawiającego numer katalogowy to numer butelek  o pojemności  250 ml,  które  
zostały wycofane ze sprzedaży.
Odpowiedź:     Zamawiający wymaga butelek 500ml z gwintem 32.
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* Pytanie nr 46 -  dot. za  d. 42, pozycja 15  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga statywów na pipety jednokanałowe ML PETTE 
4-miejscowych, szeregowych, których numer katalogowy to 85-9104-2?
Wskazany przez Zamawiającego numer katalogowy 84-9000-1 został zastąpiony numerem 85-9104-2.  
Oba numery odpowiadają tym samym wyrobom.
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga statywów na pipety jednokanałowe ML PETTE 4-miejscowych,  
szeregowych, których numer katalogowy to 85-9104-2.

* Pytanie nr 47 -  dot. za  d. 42, pozycja 18  
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wymaga  kapilar  do  gazometrii  z  heparyną  sodową  o 
poj. 130 µl i wymiarach 2,3x75 mm (numer katalogowy 45-1825-6) czy może analogicznych kapilar o 
pojemności 100 µl i wymiarach 1,6x125 mm (numer katalogowy 45-1826-6)?
Wskazany  przez  Zamawiającego  pojemność  kapilar  nie  odpowiada  wymiarom  podanym  przez  
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kapilar o poj. 130 µl i wymiarach 2,3x75 mm (numer katalogowy 
45-1825-6). 

* Pytanie nr 48 -  dot. za  d. 42, pozycja 19  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga w pozycji 19 zatyczek kompatybilnych do kapilar z 
pozycji 18?
Zatyczki kompatybilne do kapilar o poj. 130 µl i wymiarach 2,3x75 mm (numer kat. 45-1825-6) to 
zatyczki o numerze kat. 45-1408-0.
Zatyczki kompatybilne do kapilar o pojemności 100 µl i wymiarach 1,6x125 mm (numer katalogowy 
45-1826-6) to zatyczki o numerze kat. 45-1407-0.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pozycji 19 zatyczek kompatybilnych do kapilar z pozycji 18. 

* Pytanie nr 49 -  dot. za  d.  42, pozycja 23   
Prosimy o wyjaśnienie  czy Zamawiający wymaga  pudelek termoizolacyjnych  na 50 szt  probówki 
eppendorf 2 ml wykonanych ze styropianu o numerze kat. IP-ET-G-50?
Wskazany przez Zamawiającego numer katalogowy 24-9050-0 został zastąpiony numerem IP-ET-G-
50. Oba numery odpowiadają tym samym wyrobom.
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga pudelek termoizolacyjnych na 50 szt probówki eppendorf 2 ml  
wykonanych ze styropianu o numerze kat. IP-ET-G-50.

* Pytanie nr 50 -  dot. za  d. 42, pozycja 24  
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  statywów  wys.  70  mm na 
20 probówek o średnicy 13-16 mm?
Wskazany przez Zamawiającego numer katalogowy 28-1620-7 odpowiada statywom j.w. o wysokości  
70 mm a nie jak wskazano w opisie 75 mm.
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga zaoferowania statywów wys. 70 mm na 20 probówek o średnicy  
13-16 mm.

* Pytanie nr 51 -  dot. za  d. 42, pozycja 25  
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wymaga  pisaków  o  standardowej  grubości  czy  może 
pisaków cienkopiszących?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga pisaków o standardowej grubości (1,5mm).

* Pytanie nr 52  -  dot. za  d. 42, pozycja 29  
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  statywów  wys.  70  mm na 
50 probówek o średnicy 10-12 mm?
Wskazany przez Zamawiającego numer katalogowy 28-1250-7 odpowiada statywom j.w. o wysokości  
70 mm a nie jak wskazano w opisie 65 mm.
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga zaoferowania statywów wys. 70 mm na 50 probówek o średnicy  
10-12 mm.
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* Pytanie nr 53 -  dot. za  d. 42, pozycja 30   
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  statywów  wys.  70  mm na 
50 probówek o średnicy 16 mm?
Wskazany przez Zamawiającego numer katalogowy 28-1650-7 odpowiada statywom na probówki 16  
mm o wysokości 70 mm  a nie jak wskazano w opisie na probówki 10-12 mm i wys. 65 mm.
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga zaoferowania statywów wys. 70 mm na 50 probówek o średnicy  
16 mm.

* Pytanie nr 54 -  dot. za  d. 42, pozycja 32  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety ML-PetteS-F, która 
stanowią nowszą generację pipety MICROLIT –F?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pipety ML-PetteS-F, która stanowią nowszą  
generację pipety MICROLIT –F. 

* Pytanie nr 55  -  dot. za  d. 42, pozycja 43  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania statywów z drutu 3-rzędowych na 30 
probówek o średnicy 16 mm o numerze katalogowym IP-SM-B-30?
Informujemy, że nie jest nam znany numer katalogowy 13K284.
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga zaoferowania statywów z drutu 3-rzędowych na 30 probówek o 
średnicy 16 mm o numerze katalogowym IP-SM-B-30. 

* Pytanie nr 56 -  dot. za  d. 42, pozycja 45  
Prosimy o wyjaśnienie czy nastąpiła omyłka w podaniu ilości wymaganych pipet automatycznych?
Zamawiający podaje 7 różnych pojemności pipet a wymaga ilości 6 szt. 
Odpowiedź:     Zamawiający   wyjaśnia  iż  nastąpiła  omyłka  w  podaniu  ilości  wymaganych  pipet 
automatycznych. MA BYĆ 7 szt. 
  Jest 

Lp. Nazwa Nazwa produktu 
oferowanego

j.m. Ilość 

45 Pipety automatyczne stałopojemnościowe z wyrzutnikiem końcówek i 
wydmuchem o poj.:        10µl, 20µl, 50µl, 100µl, 200µl, 500µl, 1000µl

szt 6

  MA BYĆ
Lp. Nazwa Nazwa produktu 

oferowanego
j.m. Ilość 

45 Pipety automatyczne stałopojemnościowe z wyrzutnikiem końcówek i 
wydmuchem o poj.:        10µl, 20µl, 50µl, 100µl, 200µl, 500µl, 1000µl

szt 7

* Pytanie nr 57 -  dot. za  d. 42, pozycja 46d  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi  zgodę na pipety nastawne o zakresie pojemności 
1000-5000µl?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 58 -  dot. za  d. 42, pozycja 48a  
Prosimy  o  zwiększenie  wymaganych  ilości  do  ilości  oferowanych  w  najmniejszym  opakowaniu 
handlowym?
Najmniejsze opakowanie handlowe dla końcówek z pozycji 48a to 1000 szt.
Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę  o zwiększenie wymaganych ilości do ilości oferowanych w  
najmniejszym opakowaniu handlowym. 

* Pytanie nr 59  -  dot. za  d. 42, pozycja 48c  
Prosimy  o  zwiększenie  wymaganych  ilości  do  ilości  oferowanych  w  najmniejszym  opakowaniu 
handlowym?
Najmniejsze opakowanie handlowe dla końcówek z pozycji 48c to 1000 szt.
Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę  o zwiększenie wymaganych ilości do ilości oferowanych w  
najmniejszym opakowaniu handlowym. 
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* Pytanie nr 60 -  dot. za  d. 42, pozycja 49  
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  statywów  na  24  probówki  o 
śr. 20-30 mm 3-rzędowych o wysokości 85 mm?
Wskazany przez Zamawiającego numer katalogowy 28-3024-1 odpowiada statywom na probówki o  
średnicy 20-30 mm  a nie jak wskazano w opisie na probówki 30-40 mm.
Odpowiedź:     Zamawiający  wymaga  zaoferowania  statywów  na  24  probówki  o  śr. 20-30 mm 3-
rzędowych o wysokości 85 mm. 

* Pytanie nr 61 -  dot. za  d. 43 pozycja 2  
1)  Prosimy o wyjaśnienie  czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie pojemników o 

pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2) Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wymaga  pojemników  w  całości 
autoklawowalnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

3)  Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wymaga  pojemników  z  zakrętka  w  kolorze 
czerwonym, białym czy żółtym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  pojemniki w każdym z wymienionych kolorów. 

* Pytanie nr 62  -  dot. za  d. 43 pozycja 3  
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  pojemników  z  łopatką  czy  bez 
łopatki?
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga zaoferowania pojemników bez łopatki.

* Pytanie nr 63 -  dot. za  d.  43 pozycja 4  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i 
wartości osobno dla probówek i osobno dla korków?
Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą probówka i korek stanowią  
odrębne pozycję asortymentowe, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży, mogą pochodzić od  
innego producenta, mają też różne dokumenty dopuszczające je obrotu i używania. 
Powyższe oczywiście  nie oznacza,  iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne  i  mogą być  przez 
Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 64 -  dot. za  d. 43 pozycja 5  
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  probówek  z  dnem 
soczewkowatym spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr 65 -  dot. za  d. 43 pozycja 11  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o długości 6 cali 
(około 150 mm) z wacikiem z wiskozy spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 66 -  dot. za  d. 43 pozycja 12  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o długości 6 cali 
(około 150 mm) spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 67 -  dot. za  d. 43 pozycja 13  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z wacikiem z 
wiskozy o średnicy około 3 mm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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* Pytanie nr 68 -  dot. za  d.  43 pozycja 21 i 22  
Prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju czystości szalek Państwo oczekują tj. szalek aseptycznych czy 
sterylnych?
Bardzo  często  pod  pojęciem  produktów  jałowych  oferowane  są  przez  wykonawców produkty  nie  
sterylne  o  podwyższonym  stopniu  czystości  to  znaczy  wyprodukowane  w  warunkach  specjalnej  
czystości. Oznaczane są one jako aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki,  
pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie  
mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany 
proces  sterylizacji  z  gwarancją  uzyskania  SAL>=6.  Produkty  aseptyczne  są  istotnie  tańsze  od  
produktów sterylnych.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szalek aseptycznych. 

* Pytanie nr 69 -  dot. za  d. 43 pozycja 21  
1)   Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  szalek  Petriego  bez 
wentylacji, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
2)   Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek Petriego z żebrami 
wentylacyjnymi o średnicy 90 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
3)   Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek Petriego z żebrami 
wentylacyjnymi o średnicy 150 mm?
Odpowiedź:     Zamawiający nie wyraża zgody.  
4)   Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego 
pakietu. 
Odpowiedź:     Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 70  -  dot. za  d. 43 pozycja 22  
1)   Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek Petriego z żebrami 
wentylacyjnymi o średnicy 150 mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
2)   Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego 
pakietu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 71 -  dot. za  d. 43 pozycja 35  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki z zakrętką?
Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr 72  -  dot. za  d. 21   
Czy  Zamawiający  dopuści  w  pakiecie  21  poz.  1  zestaw  do  biopsji  wątroby  wg  Manghiniego, 
składający  się  z  cienkościennej  igły  biopsyjnej  16G  x  88m,  strzykawki  aspiracyjnej  10  ml  z 
automatyczną blokadą tłoka, skalpela i igły iniekcyjnej do pobierania soli fizjologicznej?
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 73  -  dot. za  d. 43   
Czy Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia w poz. 11-14 należał do Medycznej Klasy IIa 
czy dopuszcza niższą klasę I?
Odpowiedź:     Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 74 -  dot. za  d. 43   
1)  Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 14 pałeczki do wymazów w podłoża transportowe Amies?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.
2)   Czy  Zamawiający  dopuszcza  w  poz.  22  szalki  Petriego  z  polistyrenu  jałowe  z  żebrami 
wentylacyjnymi o śr. 150mm?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 75 -  dot. za  d. 43   
Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 34 pipety Pasteura bez podziałki dł. 15cm z PE?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 76 -  dot. za  d. 43  
1)   Czy  Zamawiający  wymaga  wraz  z  ofertą  badania  producenta  wykazującego  zmianę  ilości 
jednostek tworzących kolonię  wzorcową dla  min.  10 klinicznie  spotykanych  mikroorganizmów w 
okresie 0,24,48 i 72 godzin od pobrania w temp. Lodówkowej i pokojowej?
Odpowiedź:     Zamawiający nie wymaga.
2)   Czy Zamawiający wymaga wraz z ofertą dokument potwierdzający pojemność ezy dla poz. 15,16?
Odpowiedź:     Zamawiający wymaga.

* Pytanie nr 77  -  dot. za  d.   
1)   Czy Zamawiający w pkt 1 zadania nr 2 dopuści do zaoferowania przyrząd do drenażu błony 
bębenkowej o średnicy 1,14 nieznacznie różniący się od wymaganego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2)    Czy  Zamawiający  w  pkt  1  zadania  nr  2  dopuści  do  zaoferowania  specjalistyczne  folie  z 
fluoroplastiku  do  operacji  plastycznych  przegrody  nosa  o  wymiarach  70mm  x  44mm  x  0,5mm 
pakowane parami (1 opakowanie zawiera 10 par)?
Odpowiedź:     Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 78 -  dot. za  d. 11   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rolek o parametrach: długość 65m, szerokość 70cm, 
perforacja co 38cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parametry jak wyżej  przy dokonaniu odpowiednich przeliczeń. 

* Pytanie nr 79   -  dot.      §2 ust. 4 wzoru umowy:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zakupów na podstawie pisemnych zamówień składanych 
przez Dział Zaopatrzenia SPZOZ Sanok w terminie nie dłuższym niż 7 dni  roboczych (bez sobót i 
niedziel) od daty złożenia zamówienia?
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 80  -  dot. r  ozdziału XI pkt. 1.2 SIWZ:  
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  w  zakresie  zadania  nr  3  warunek  posiadania  wiedzy  i 
doświadczenia  potwierdzony został  wykazem dostaw (wraz z załączonymi  dowodami)  akcesoriów 
endoskopowych?  Są  to  dostawy   odpowiadające  rodzajowi  opisanego  przez  Zamawiającego 
przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający akcesoria endoskopowe traktuje jako sprzęt medyczny wielokrotnego użytku 
w związku z powyższym taka dostawa spełnia warunek.

* Pytanie nr 81 -  dot.   §3 ust. 2 wzoru umowy:  
Czy  Zamawiający wyrazi  zgodę  na  obniżenie  kary umownej  z  2% do 0,5% wartości  towaru nie 
dostarczonego zgodnie z zamówieniem?
Kara zapisana w umowie w obecnym wymiarze jest nieproporcjonalna do potencjalnej straty.
Odpowiedź:     Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 82 -  dot.   §3 ust. 5-6 wzoru umowy:  
Zwracamy się z  prośbą o wyrażenie  zgody na wymianę  towaru oraz  zgłaszanie reklamacji  w dni 
robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
Odpowiedź:     Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wymianę  towaru  oraz  zgłaszanie  reklamacji  w  dni  
robocze
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* Pytanie nr 83 -  dot. za  d.   1, pozycja 1-4  
Czy  Zamawiający  dopuści  folię  chirurgiczną  o  grubości  0,03mm  oraz  paro  przepuszczalności 
850g(m2x24h)? 
Odpowiedź:     Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 84 -  dot. za  d.   1, pozycja 4  
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x84cm o powierzchni klejącej 56x77cm?
Odpowiedź:     Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 85 -  dot. za  d.5   
Czy  Zamawiający  dopuści  układ  oddechowy  wykonany  z  EVA  z  2  rozciągliwymi  rurami  z 
możliwością zapamiętania  kształtu  o  długości  160cm oraz dodatkowa rozciągliwa rura  o  długości 
100cm oraz workiem 3l, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:     Zamawiający nie dopuszcza, wymaga gładkie wewnątrz. 

* Pytanie nr 86  -  dot. za  d. 11  
Czy  Zamawiający dopuści podkład o szerokości 58cm i długości 50mb z perforacją, co 38cm?
Odpowiedź:     Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 87 -  dot. za  d. 14  
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z dyszą Venturiego?
Odpowiedź:     Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga nebulizatora do układu oddechowego.

* Pytanie nr 88 -  dot. za  d.   18, pozycja 1     
Czy Zamawiający dopuści dren Redon dostępny w rozmiarach Ch 8-18? 
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 89 -  dot. za  d.   18, pozycja 3  
Czy Zamawiający oczkuje drenu brzusznego 100% silikon?
Odpowiedź:     Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 90 -  dot. za  d. 30   
Czy Zamawiający dopuści dren Penrosa bez agrafki 35x400mm?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 91  -  dot. za  d. 32 n- zestaw laparoskopowy   
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  zestawie  trokarów laparaskopowych  11mm? 
Pozostałe składniki zestawu zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 92  -  dot. za  d. 23  
Czy Zamawiający dopuści siatkę częściowo wchłanialną składającą się z 25% z niewchłanialnego 
polipropylenu  (PP)  włókna  monofilament  oraz  w  75%  z  wchłanialnego  włókna  monofilament  z 
polilaktydu  (PLLA),  czas  absorpcji  w  ciągu  dwóch  lat,  gramatura  przed  wchłonięciem  80g/m2, 
gramatura po wchłonięciu 20g/m2, grubość siatki 0,6mm, porowatość średnia 1059µm, porowatość 
max 2030µm, w rozmiarze 6 x11 cm (specyfikacja wymaga 12/8 prawa i lewa)?
Odpowiedź:     Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 93  -  dot. za  d. 24  
Czy Zamawiający dopuści 30 szt taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u 
kobiet monofilamentowych,  polipropylenowych,  z plastikową osłonką na taśmie,  o długości 45cm, 
szerokości  1,1cm,  porowatości  max  1870µm,  grubości  taśmy  0,33mm,  gramaturze  48g/m2, 
wytrzymałości  na  rozciąganie  od  68  do  70N/cm,  brzegi  zakończone  bezpiecznymi  pętelkami, 
wykonane  w  technologii  quadriaxia  (geometria  romboidalna,  podwójna  nić  wzmacniająca),  nie 
prasować termicznie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr   94  dot. za  d. 24  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga próbek sterylnych.

* Pytanie nr 95 -  dot. za  d. 4  
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania pozycji 2 i utworzenie dla niego osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 96 -  dot. za  d. 4, poz. 1  
1)   Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  układu  oddechowego  biologicznie  czystego,  rury 
karbowane również wewnątrz o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.
Odpowiedź:     Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rury wewnątrz gładkie.  
2)   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego biologicznie czystego w składzie 2 
rury o długości 150 cm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  biologicznie  czyste,  pozostałe  parametry  bez  zmian  (nie  
dopuszcza długości 1,5m).

* Pytanie nr 97 -  dot. za  d. 5, poz. 1  
1)   Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby wchodzący w skład układu worek 
był wykonany z materiału wolnego od lateksu, który jest istotnym czynnikiem uczulającym? 
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.
2)   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego j.u. z PCV - dwie rury karbowane, 
gładkie wewnątrz długości 150 cm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 98 -  dot. za  d. 6, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rury karbowanej o dł. 50m. z odpowiednim przeliczeniem, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 99  -  dot. za  d. 7, poz. 1   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników do drenów i ssaków posiadających schodkową 
budowę,  która  zapewnia  trwałe  i  szczelne  połączenie  drenów  oraz  skutecznie  zabezpiecza  przed 
przypadkowym rozłączeniem, w rozmiarach 10/10 mm oraz 7/7 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 100  -  dot. za  d. 7, poz. 3  
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  łączników  do  drenów  i  ssaków  typy  Y  posiadających 
schodkową budowę, która zapewnia trwałe i szczelne połączenie drenów oraz skutecznie zabezpiecza 
przed przypadkowym rozłączeniem, w rozmiarze 9/9/9 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 101 -  dot. za  d. 12, poz. 1  
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rurki  intubacyjnej  z  portem  do  odsysania  wydzieliny  z 
okolicy  podgłośniowej  krtani  z  mankietem  niskociśnieniowym  oraz  okienkiem  Murphego  w 
rozmiarach 6 - 9? Rurka idealna dla zapewnienia najlepszej opieki każdemu pacjentowi, do 30 dni. 
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Dzięki elastycznej konstrukcji, rurka ISIS może być stosowana u wszystkich pacjentów, jeśli zajdzie 
taka konieczność.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 102 -  dot. za  d. 13, poz. 1  
Czy Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  koszyków Dormia  Ch4  o  długości  65  cm,  długość 
koszyka  40  mm,  liczba  drutów  4,  wolnych  od  lateksu,  takich  jak  obecnie  stosowanych  przez 
Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 103 -  dot. za  d.13, poz. 2   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków Dormia Ch4 o długości 65 cm, długość koszyka 
40 mm, liczba drutów 5, wolnych od lateksu, takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 104 -  dot. za  d.14, poz. 1   
1)   Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga,  aby nebulizator wyposażony był  w 
samodomykajacą  się  zastawkę  pozwala  na  prowadzenie  nebulizacji  bez  rozłączania  obwodu 
oddechowego i przerywania wentylacji, takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
2)   Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość 
rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 105 -  dot. za  d.19, poz. 1   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów THORAX w rozmiarach:
Ch 20 o średnicy 6,7 mm, 
Ch 24 o średnicy 8,0 mm,
Ch 28 o średnicy 9,3 mm,
Ch 32 o średnicy 10,7 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 106 -  dot. za  d.24, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania 
moczu  o  długości  60  cm,  gramaturze  80g/m2,  grubości  nici  0,15  mm i  szerokości  1,1  –  1,5  cm 
zwężanej na końcach.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 107  -  dot. za  d. 35, poz. 1  
1)   Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby kaniula wyposażona była w zawór 
odcinający ?
Odpowiedź: Zamawiający   wymaga,  aby  kaniula  wyposażona  była  w  zawór   odcinający,  
zabezpieczający przed wyciekiem krwi z kaniuli.

2)   Zwracamy  się  z  prośbą  o  wyjaśnienie,  czy  kaniule  mają  być  pakowane  w  opakowanie 
niezawierające  celulozy,  które  zapobiega  mikrorozszczelnieniu,  uszkodzeniu  w  trakcie 
przechowywania,  użytkowania  i  w efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu,  tak jak obecnie 
stosowane przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.
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* Pytanie nr 108  -  dot. za  d.36   
Czy Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ma na myśli rurkę tracheotomijną, bez mankietu 
uszczelniającego, zwężająca się stożkowato ku dołowi, z 2 wymiennymi kodowanymi kolorystyczne 
kaniulami  wewnętrznymi,  z  łącznikiem  15  mm,  zastawką  fonacyjną,  nakładką  przeciwkaszlową, 
sterylna,  wykonana z termowrażliwegoo PVC, bez lateksu, w rozmiarach:
7 (śr. 10,85 mm, dł. 62,8 mm), 
8 (śr. 11,90 mm, dł. 70,6 mm),
9 (śr. 12,90 mm, dł. 70,6 mm),
10 (śr. 13,95 mm, dł. 70,6 mm),
11 (śr. 14,95 mm, dł. 78,5 mm),
12 (śr. 15,95 mm, dł. 78,5 mm),
13 (śr. 17,45 mm, dł. 83,2 mm)
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 109 -  dot. za  d. 38  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ma na myśli maskę krtaniową wielokrotnego użytku 
do wentylacji  pacjenta  z  zabezpieczeniem w postaci  użebrowania chroniącego przed możliwością 
wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do 
napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne 
oddalenie drenu  od zębów pacjenta , w zakresach wagowych: 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg ; 
>100 kg? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga maskę krtaniową 1 x użytku zgodnie z zapisami SIWZ.

* Pytanie nr 110 -  dot. za  d.40   
Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie  czy  ma  na  myśli  jednorazowy  układ  oddechowy 
jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr 22 mm do respiratora dł. 180 cm, z kolankiem 
z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. 
Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 
180 cm. Waga układu 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora  rozciągliwa do 50 cm. 
Jednorazowy, bez DEHP, z niebieskimi elastycznymi złączami?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SIWZ. Dopuszcza również jak wyżej opisany.  

* Pytanie nr 111  -  dot. za  d. 6, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści w przeliczeniu 2 rolki (szt) po 50mb zamiast 4 rolki (szt) po 25mb?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 112  -  dot. za  d.6, poz. 4   
Czy Zamawiający dopuści rurkę – przedłużacz o długości 15cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 113  -  dot. za  d.6, poz. 1   
Czy Zamawiający dopuści rurę karbowaną j.u. o średnicy 22mm w rolce 50 z przeliczeniem ilości 
opakowań?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 114  -  dot. za  d.6, poz. 4   
Czy Zamawiający dopuści rurkę – przedłużacz o długości 15cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 115  -  dot. za  d. 38  
Czy Zamawiający wymaga,  aby maska  krtaniowa była  wykonana  z materiałów nie  zawierających 
szkodliwych ftalanów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
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* Pytanie nr 116  -  dot. za  d. 38  
Czy rurka maski krtaniowej ma być wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt ok 70st) i 
wzmocniona?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 117  -  dot. za  d. 38  
Czy koniuszek maski ma być wzmocniony,  co zapobiega przed podwijaniem się mankietu podczas 
zakładania?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 118  -  dot. za  d.5 – układ oddechowy do aparatu do znieczulenia  
Czy Zamawiający  dopuści układ oddechowy z dodatkową trzecią rurą o długości 1,5m z workiem 
oddechowym 2L. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 119  -  dot. za  d. 40  
1)   Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dwururowy, rury rozciągliwe do 183cm, kolanko z 
portem kapno, możliwość stosowania do 7 dni, mikrobiologicznie czyste?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
2)   Prosimy Zamawiającego by wyraził zgodę aby w przypadku produktów biologicznie czystych na 
opakowaniu umieszczona była nazwa wyrobu, ilości oraz data produkcji produktu?
Prośba nasza motywowana jest faktem,  iż w przypadku produktów biologicznie czystych producent 
nie określa daty przydatności produktu do użytku a zaleca jedynie zużycie produktu w ciągu 5 lat od 
daty produkcji. Dokumenty producenta potwierdzające wymieniony fakt zostaną dostarczone wraz z 
ofertą oraz przy dostawach towaru.   
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 120 -  dot. za  d.4   
Czy Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 4 poz. 2 układ oddechowy dla dzieci o dł. 1,6m? Pozostałe 
parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopouszcza.

* Pytanie nr 121 -  dot.   SIWZ i wzór umowy  
1) Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  rezygnację  z  dołączenia  do  oferty 

zgłoszenia/powiadomienia  Prezesa  Urzędu  rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 
Medycznych  i  Produktów Biobójczych oraz świadectwa zgłoszenia  lub wpisu w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  
jedynymi  dokumentami  potwierdzającymi  fakt  dopuszczenia  wyrobu  medycznego  do 
obrotu  i  do  używania  są:  deklaracja  zgodności  i  certyfikat  CE  (jeżeli  dotyczy).  W 
obecnym  stanie  prawnym  fakt  dokonania  ww.  zgłoszenia  lub  powiadomienia  wyrobu 
medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w 
obrocie  na  terenie  RP.  Z  tego  tez  powodu  dokumenty  te  nie  kwalifikują  się  jako 
wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 
2009 r. „w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być  składane”, a w szczególności z katalogu 
dokumentów wymienionych w §5 ww. rozporządzenia. 

Abstrahując od powyższej argumentacji należy zauważyć, że zgodnie z art. 58 ust.3 
ustawy o wyrobach  medycznych  z  dnia  20  maja  2010 r.  dystrybutor  i  importer  mają 
obowiązek  powiadomienia  Prezesa  Urzędu  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  dnia 
wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce 
oznacza  to,  że   nawet  gdyby  Wykonawca  chciał  dołączyć  do  oferty 
zgłoszenie/powiadomienie to może takiej możliwości w dniu składania ofert nie posiadać, 
w sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadził na terytorium RP oferowanego urządzenia. 
Tym  samym  omawiany  zapis  oprócz  swej  sprzeczności  z  aktualnie  obowiązującymi 
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przepisami prawa, wprowadza wymóg potencjalnie niemożliwy do spełnienia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 122  -  dot.    SIWZ i wzór umowy     
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających  z § 3 ust.  2 wzoru 
umowy do 0,2% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy 
dzień zwłoki?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 123 -  dot.   SIWZ i wzór umowy     
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 9 na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej  
następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 124  -  dot.   SIWZ i wzór umowy     
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 10 na:  „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 
odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997  r.  –  Ordynacja  podatkowa,  za  okres  od  dnia  wymagalności  świadczenia  pieniężnego,  po  
spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do  
dnia zapłaty  w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”.  Zapis  taki  jest  zgodny z ustawą o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 125 -  dot.   SIWZ i wzór umowy     
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 3 na następujący:  „Ceny brutto w okresie  
ustalonym w ust. 2 mogą ulec zmianie tylko w przypadku udokumentowanej zmiany cen urzędowych  
lub podatku VAT, ceny netto pozostaną niezmienione.”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 126 -  dot.   SIWZ i wzór umowy     
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisu  §11  na  następujący:  „Wykonawca  nie  może 
dokonać cesji  wierzytelności  powstałych w związku z  realizacją niniejszej  umowy na rzecz  osoby 
trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z  
dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty  
w terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  wezwania  Wykonawcy  do  zapłaty,  Wykonawca  ma  prawo 
dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu  
poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 127  -  dot. wzoru umowy
Czy  Zamawiający  dokona  modyfikacji  zapisów  wzoru  umowy  w  §  8  ust.  2  poprzez 
wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania 
rachunku bankowego Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 128  -  dot. wzoru umowy
Czy  w celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §3 ust. 2
W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy 
karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z 
zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać 
dłużej niż 5 dni, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego 
zgodnie z zamówieniem Zamawiającego
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Po  upływie  wyżej  określonego  5  -  cio  dniowego  terminu  Zamawiający  dokona  zakupu 
towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, 
zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 
kary umownej za zwłokę. 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 129  -  dot. zad. 
W myśl  art.  9  ustawy  z  dnia  12  czerwca  2003r.  o  terminach  zapłaty  w  transakcjach 
handlowych, czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub 
obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5-8 ustawy, jest nieważna. 
Zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach (I A Ca 869/04):
„Instytucja odsetek za opóźnienie jest swoistą „sankcja cywilną” za sam fakt niespełnienia 
świadczenia pieniężnego w terminie. Jest to zarazem sankcja ustawowa i bezwzględnie 
obowiązująca, wobec czego strony stosunku zobowiązania nie mogą jej umownie wyłączyć 
- bo nie mieści się to zarazem w zapisie art.. 353 k.c., który nie pozwala stronom umowy 
ułożenia stosunku prawnego wbrew przepisom ustawy”
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z umowy  par.3 ust 10zapisów niezgodnych 
z obowiązującymi przepisami prawa.  
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 130 -  dot. za  d. 25 – łaty naczyniowe  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie łat naczyniowych o wymiarach:
10x70mm.
Parametry łat naczyniowych:

– podwójne dziana osnowa impregnowana zmodyfikowana żelatyną
– zerowa porowatość – nieprzepuszczalna dla krwi
– bezaldehydowa technika impregnacji
– żelatyna o niskiej trombogenności
– zminimalizowany przeciek na linii szwu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 131 -  dot.   § 3 ust. 2  
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:
W przypadku  nie  dostarczenia  towaru  w  określonym  umowa  terminie  Zamawiający  naliczy  karę 
umowną w wysokości 1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, 
przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużnej niż 5 dni. Po upływie wyżej określonego 5-cio dniowego 
terminu  Zama  wijący  dokona  zakupu  towaru  tej  samej  ilości  i  tego  samego  gatunku  obciążając 
Wykonawcę różnicą w cenie. 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 132 -  dot.   § 3 ust. 4  
Prosimy o wykreślenie zapisu
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 133  -  dot.   § 3 ust. 7     
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:
W przypadku bezskutecznego upływu terminie na wymianę wadliwego towaru określonego w ust. 5 
Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę 
różnicą w cenie zakupu. 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 134  -  dot.   § 3 ust. 9     
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej określonej w ust. 1,2,4,7,12 w terminie 14 dni 
od daty wezwania do zapłaty. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 135  -  dot.   § 7 ust. 2     
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:
Okres niezmienności ceny jednostkowej netto obowiązuje w okresie trwania umowy
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 136  -  dot.   § 2  
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2 zapisu:
„Zamówienie jet ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy,  ponieważ nieczytelne zamówienie znacznie 
opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia. 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

UWAGA:
Wobec udzielonych  wyjaśnień  na zapytania  Wykonawców jak również  modyfikacji  treści 
SIWZ  mających  wpływ  na  zaoferowany  przedmiot  zamówienia, należy  indywidualnie 
uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym  przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem 
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