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SPZOZ/SAN/ZP/17/2014                                                  Sanok, dnia 30.01.2014r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/03/2014  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ Sanok. 

 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
 

* Pytanie nr 1 dot. zad. 11 
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec j.u. na uchwyt lampy operacyjnej 90mm/150mm ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 2 dot. zad. 16 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkłady o szerokości 70 cm, długości odcinka 38 cm, na 
rolce rolka 65 m z odpowiednim przeliczeniem tj. 77 rolek? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 3 dot. zad. 23 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymagania dostarczenia certyfikatu zgodności 
wystawionego przez jednostkę notyfikującą w odniesieniu do zadania nr 23. Zgodnie z obecnym 
stanem prawnym obowiązującym w Polsce i UE taki certyfikat w odniesieniu do wirówek 
laboratoryjnych nie jest wymagany jako warunek dopuszczenia do obrotu i używania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 4 dot. zad. 23 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wirówkę laboratoryjną o zakresie obrotów 500 – 15000 
rpm, wirnik horyzontalny 4 x 250 ml o prędkości  maks. 4000 rpm, pojemności 250 ml i wkładki 
redukcyjna 7x15/10 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 5 dot. zad. 2 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha o śr. 1,14? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 6 dot. zad. 2 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunek foliowy o wymiarach 50mm x 50mm gr.0,5 
mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 7 dot. zad. 16 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkłady z perforacją co 38cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 8 dot. zad. 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania folie chirurgiczną o grubości 25 mikronów, 
paroprzepuszczalność 900g/m2/24h o wymiarach nieznacznie odbiegających od zamawianych 
tj.,16x30cm dla poz. 1, 30x27cm dla poz. 2, 30x40cm dla poz.3 oraz 60x80cm dla poz.4? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 9 dot. zad. 2 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przyrządy do drenażu jamy bębenkowej z fluoroplastiku 
typu Shepard z ogonkiem: średnica wew. 1,1 mm/ średnica zewnętrzna wewnętrznego kołnierza 2,3 
mm/ długość 2,3 mm? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 10 dot. zad. 2 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania transparentny arkusz silikonowy do operacji plastycznych 
przegrody nosa, wymiary  50mm x 70 mm x 0,5mm   
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 11 dot. zad. 2 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przyrząd do drenażu  ucha środkowego typ Paparella, 
średnica wew. 1,1mm, średnica zewnętrzna wewnętrznego kołnierza 2,4mm/ dł. 2,2mm 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga średnicy wew. 1,45 mm 
 
* Pytanie nr 12 dot. zad. 14 
Czy Zamawiający poprzez „nasadkę zabezpieczająca próbkę” rozumie filtr hydrofobowy nakładany na 
zakończenie strzykawki uszczelniający się przy kontakcie z krwią i umożliwiający bezpieczne 
usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie tylko takie rozwiązanie. Wyżej opisany filtr dopuszczamy 
jako alternatywne zabezpieczenie. 
 
* Pytanie nr 13 dot. zad. 20 poz. 1 - 5 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzia o długości 36cm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga końcówek a nie rękojeści. 
 
* Pytanie nr 14 dot. zad. 20 poz. 2 
Z uwagi na fakt że pozycja jest możliwa do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie jej z pakietu i utworzenie nowego odrębnego pakietu 
do jednocześnie umożliwi złożenie ofert większej liczbie dostawców przy zachowaniu zasad zdrowej 
konkurencji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 15 dot. zad. 20 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyczki Metzenbaum, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 16 dot. zad. 22 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mikropincetę prostą, tytanowa pozostałe parametry bez 
zmian lub mikropicente prostą napawaną diamentem, pozostałe parametry bez zmian ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 17 dot. proj. umowy 
Czy Zamawiający zgadza się, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 18 dot. proj. umowy 
Czy Zamawiający opisując termin dostawy towaru ma na myśli dni robocze od poniedziałku do piątku 
nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy? 
Zamawiający rozumie dni robocze od poniedziałku do soboty za wyjątkiem świąt i dni ustawowo 
wolnych od pracy. 
 
* Pytanie nr 19 dot. proj. umowy 
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu  wyrobów zaoferowanych w 
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 
cenie? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ. 
 
* Pytanie nr 20 dot. proj. umowy 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen 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 21 dot. zad. 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy dł. 180 cm z dodatkową rurą do worka 
90 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 22 dot. zad. 8 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rury w rolce 50mb? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, 
 
* Pytanie nr 23 dot. zad. 8 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rurkę przedłużacz dł. ok. 15 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 24 dot. zad. 9 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy o dł. 150 cm z dodatkowa rurą do 
worka dł. 90 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 25 dot. proj. umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów §3 ust.2 obniży wysokość kar umownych z 2% na 1% oraz doda 
zapis: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 26 dot. zad. 1 poz. 1 - 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania folie chirurgiczną poliuretanową o grubości 0,03mm o 
paro przepuszczalności 850g/m2/24h, pozostałe parametry techniczne bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 27 dot. zad. 1 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania folię chirurgiczną w rozmiarze 56x84cm o powierzchni 
klejącej 56x77cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 28 dot. zad. 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy wykonany z wysokiej jakości EVA 
pozbawionego PCV, uniwersalne połączenie 15F/22F, 2 rozciągliwe rury karbowane o długości 
160cm (rozciągliwe w zakresie 60-160cm) z dodatkową rozciągliwą rurą o długości 100cm 
(rozciągliwa w zakresie 40-100cm) z workiem o pojemności 3l? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 29 dot. zad. 9 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy wykonany z wysokiej jakości EVA 
pozbawionego PCV, uniwersalne połączenie 15F/22F, 2 rozciągliwe rury karbowane o długości 
160cm (rozciągliwe w zakresie 60-160cm) z dodatkową rozciągliwą rurą o długości 100cm 
(rozciągliwa w zakresie 40-100cm) z workiem o pojemności 1l? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 30 dot. zad. 15 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren CH 30, spełniający pozostałe wymagania zawarte w 
SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 31 dot. zad. 15 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do odsysania z koncówką typu Pool o długości 
całkowitej 31,5cm w tym końcówka ssąca wraz z nasadką 17.5cm, rączka o długości 13cm Ch 23, 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 32 dot. zad. 15 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania końcówkę do odsysania dostępną w rozmiarach CH 20 i 
CH 23, pakowaną pojedynczo folia-papier, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 33 dot. zad. 15 poz.5 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania końcówkę do odsysania Ch 12 o długości 16cm, 
pakowaną pojedynczo folia-papier, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 34 dot. zad. 15 poz. 2,6 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 35 dot. proj. umowy 
Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające 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 wyraża zgodę. 
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* Pytanie nr 36 dot. zad. nr 6 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy o śr. 
22mm i dł. 1,6- 1,85m do aparatów do znieczuleń i respiratorów dla dorosłych z kolankiem z kapno 
portem, wydajnością ogrzania powietrza wdychanego min. 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min., 
mikrobiologicznie czysty? Układ ten charakteryzuje się niskooporową konstrukcją oraz pozwala na 
samoogrzewanie powietrza wdychanego co ma znaczący wpływ na utrzymanie prawidłowej ciepłoty 
ciała pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 37 dot. zad. nr 6 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy dla dorosłych, rury karbowane 
elastyczne o dł. 1,5m i średnicy 22mm ze złączem typu Y z kolankiem z portem do próbkowania gazu, 
czysty biologicznie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rury karbowane elastyczne o długości 1,5m. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 38 dot. zad. nr 6 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy o śr. 
22mm i dł. max. 1,6-1,85m do aparatów do znieczuleń i respiratorów dla dzieci z kolankiem z kapno 
portem, wydajnością ogrzania powietrza wdychanego min. 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min., 
mikrobiologicznie czysty? Układ ten charakteryzuje się niskooporową konstrukcją oraz pozwala na 
samoogrzewanie powietrza wdychanego co ma znaczący wpływ na utrzymanie prawidłowej ciepłoty 
ciała pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 39 dot. zad. nr 6 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy, rury karbowane elastyczne o dł. 1,5m i 
średnicy 22mm ze złączem typu Y z kolankiem z portem do próbkowania gazu, czysty biologicznie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rury karbowane elastyczne o długości 1,5m. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 40 dot. zad. nr 7 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy o śr. 
22mm i dł. 1,6-1,85m do aparatów do znieczuleń i respiratorów dla dorosłych z kolankiem z kapno 
portem, dodatkowa rura dł. max. 1,9m z workiem 2L, wydajnością ogrzania powietrza wdychanego 
min. 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min., mikrobiologicznie czysty? Układ ten charakteryzuje się 
niskooporową konstrukcją oraz pozwala na samoogrzewanie powietrza wdychanego co ma znaczący 
wpływ na utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie przy długości rury dodatkowej max 1,0 m 

* Pytanie nr 41 dot. zad. nr 7 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy o śr. 
22mm i dł. 1,6- 1,85m do aparatów do znieczuleń i respiratorów dla dorosłych z kolankiem z kapno 
portem, dodatkowa rura rozciągliwa (ABS) dł. 0,9m z workiem 2L, wydajnością ogrzania powietrza 
wdychanego min. 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min., mikrobiologicznie czysty? Układ ten 
charakteryzuje się niskooporową konstrukcją oraz pozwala na samoogrzewanie powietrza 
wdychanego co ma znaczący wpływ na utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurę dwuświatłową. Nie dopuszcza natomiast trzeciej rury 
rozciągliwej 
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* Pytanie nr 42 dot. zad. nr 9 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy o śr. 
22mm i dł. max. 1,6-1,85m do aparatów do znieczuleń i respiratorów dla dzieci z kolankiem z kapno 
portem, dodatkowa rura rozciągliwa (ABS) dł. 0,9m z workiem 1L, wydajnością ogrzania powietrza 
wdychanego min. 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min., mikrobiologicznie czysty? Układ ten 
charakteryzuje się niskooporową konstrukcją oraz pozwala na samoogrzewanie powietrza 
wdychanego co ma znaczący wpływ na utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurę dwuświatłową. Nie dopuszcza natomiast trzeciej rury 
rozciągliwej 
 
* Pytanie nr 43 dot. zad. nr 9 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy o śr. 
22mm i dł. max. 1,6-1,85m do aparatów do znieczuleń i respiratorów dla dzieci z kolankiem z kapno 
portem, dodatkowa rura dł. max. 1,9m z workiem 2L, wydajnością ogrzania powietrza wdychanego 
min. 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min., mikrobiologicznie czysty? Układ ten charakteryzuje się 
niskooporową konstrukcją oraz pozwala na samoogrzewanie powietrza wdychanego co ma znaczący 
wpływ na utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie przy długości rury dodatkowej max 1,0 m 

* Pytanie nr 44 dot. proj. umowy 
Prosimy o zmianę w formularzu oferty i umowie paragraf 2ust 4 czasu realizacji dostawy z 5 dni na:  „ 
5 dni roboczych z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 45 dot. proj. umowy 
Zamawiający wymaga w paragrafie 3 ust 2 kary za nieterminowa dostawę w wysokości 2%.  Prosimy 
o obniżenie tej kary do 0,2% całkowitej wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki. 
Postanowienia takie zgodne są z zasadą równości stron na gruncie prawa cywilnego, bowiem 
świadczenie określone w wysokości wskazanej przez Zamawiającego jest rażąco wysokie w stosunku 
do straty, jaką mógłby ponieść w razie zaistnienia zwłoki. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 46 dot. zad.6,7,9,14 
Czy Zamawiający dopuści termin płatności 30 dni dla zadań 6,7,9,14? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 47 dot. zad.16 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkłady higieniczne bibuła – bibuła - folia o długości 
rolki 40mb z przeliczeniem zamawianych ilości? Reszta parametrów bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

* Pytanie nr 48 dot. zad. 6 poz.1,2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy biologicznie czysty, rury karbowane od 
wewnątrz, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

* Pytanie nr 49 dot. zad. 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy biologicznie czysty, rury karbowane od 
wewnątrz, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 50 dot. zad. 8 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rury karbowane o długości 50m z odpowiednim 
przeliczeniem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 51 dot. zad. 8 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rury – przedłużacza – 15cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  
 

 
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, 


