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SPZOZ/SAN/ZP/111/2015                                                  Sanok, dnia 22.06.2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/20/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę akcesoriów do sprzątania, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz środków czystości 
oraz zastawy jednorazowego użytku i innych dla SPZOZ w Sanoku 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia  

 
* Pytanie nr 1  
Ze względu na racjonalizację kosztów Wykonawcy, które będzie ponosił podczas przygotowania 
oferty przetargowej – uprzejmie prosimy o doprecyzowania, iż żądane przez Zamawiającego próbki w 
przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 1 mogą zostać złożone przez Wykonawcę w 
najmniejszym opakowaniu handlowym. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
* Pytanie nr 2 
Wzór umowy par.2 ust. 3. Prosimy o doprecyzowanie, iż dni dostawy jako kryterium oceny ofert to 
dni robocze od pon. do piąt. oraz maksymalny termin dostaw to 3 dni robocze od pon. do piąt. 
Odpowiedź: Tak, dni robocze max 3 dni. 
* Pytanie nr 3 
Wzór umowy par.3 ust. 2. Zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasadą 
zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „(…) 
w wysokości 2% wartości towaru (…)” na zapis: „(…) w wysokości 0,5% wartości towaru (…)”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
* Pytanie nr 4 
Wzór umowy par. 10ust.2 Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasadą 
zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o wykreślenie zapisu 
par.10 ust. 2. Istniejący zapis umowy jest sprzeczny z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. Za wyrób, za wykonanie oceny zgodności wyrobu przed jego wprowadzeniem do obrotu 
oraz za wprowadzenie wyrobu do obrotu odpowiada wytwórca wyrobu. Jeżeli wytwórca nie ma 
miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim, odpowiedzialność tę ponosi 
autoryzowany przedstawiciel dla tego wyrobu. System podziału odpowiedzialności pomiędzy 
poszczególne podmioty wytwarzające wyroby medyczne przyjęty w dyrektywie 93/42/EWG a później 
w dyrektywie 2007/47 został skonstruowany w taki sposób, by istniał jeden podmiot odpowiedzialny 
(wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) na terytorium UE i próby modyfikacji tego systemu w 
umowach cywilnoprawnych poprzez włączenie do niego innych podmiotów nie mogą być uznane za 
ważne. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis z wykonawca na wytwórca lub autoryzowany 
przedstawiciel. 

Z poważaniem  
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia. 


