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SPZOZ/SAN/ZP/112/2013           Sanok, dnia   18 czerwca 2013r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/32/2013 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na dostawę nici chirurgicznych   dla  potrzeb  SPZOZ w Sanoku.

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

* Pytanie nr 1 – dot. zad. nr 2.4, poz. 1 i 16
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z zadania 2.4 i utworzy z nich odrębne zadanie?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr  2 – dot. zad. nr 2.4, poz. 2-4, 7-11
Czy  Zamawiający  dopuści  szwy  o  długości  75cm,  pozostałe  parametry  zgodnie  z 
wymaganiami SIWZ? 
Odpowiedź:   Zamawiający  nie wyraża zgody.   

* Pytanie nr 3 – dot. zad. nr 2.4, poz. 2
Czy  Zamawiający  dopuści  igłę  o  długości  37mm,  pozostałe  parametry  zgodnie   z 
wymaganiami SIWZ?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.   

* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 2.4, poz. 9
Czy  Zamawiający  dopuści  igłę  o  długości  30mm,  pozostałe  parametry  zgodnie  z 
wymaganiami SIWZ?
Odpowiedź:   Zamawiający   nie wyraża zgody.    

* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 2.4, poz. 15 
Czy  Zamawiający  dopuści   igłę  o  długości  16mm,  pozostałe  parametry  zgodnie  z 
wymaganiami SIWZ?
Odpowiedź:   Zamawiający   nie wyraża zgody.    
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* Pytanie nr 6 – dot. zad. nr 2.4, poz. 15
Czy  Zamawiający  dopuści  szwy  o  długości  45cm  pozostałe  parametry  zgodnie  z 
wymaganiami SIWZ?
Odpowiedź:   Zamawiający   nie wyraża zgody.    

* Pytanie nr 7 – dot. zad. nr 4.4
Czy  Zamawiający  dopuści  stapler  skórny  bez  wstępnego  zamknięcia  zszywki,  pozostałe 
parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź:   Zamawiający   nie wyraża zgody.    

* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 1, 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w zadań na części, według typów 
(rodzajów) nici, bądź o umożliwienie składania ofert na poszczególne typy w ramach danego 
zadania.

Odpowiedź: Zamawiający   nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr  9 – dot. zad. nr  1.1
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  dopuszczenie  w  w/w  zadaniu  plecioną, 
syntetyczną  nić  wchłanialną,  wykonaną  z  kwasu glikolowego,  o  okresie  podtrzymywania 
tkankowego po 8 – 11 dniach      ok. 50% oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu ok. 42 
dni.

Odpowiedź: Zamawiający   nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 10 – dot. zad. nr  1.1, poz. 9
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę ostrą z trzema 
krawędziami  tnącymi  o  śr.  łuku   18mm,  przy  zachowaniu  wszystkich  pozostałych 
parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

* Pytanie nr 11  – dot. zad. nr 1.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu jednowłókninową, 
syntetyczną nić wchłanialną, wykonaną z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania po 57 
dniach  ok. 40% oraz  o okresie całkowitego wchłonięcia 180 – 210 dni.
Odpowiedź: Zamawiający   nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 1.3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu jednowłókninową, 
syntetyczną  nić  wchłanialną,  wykonaną  z  kwasu  glikolowego  i  kaprolaktonu,  o  okresie 
podtrzymywania tkankowego 21 – 28 dni oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 90 – 
120 dni.

Odpowiedź:   Zamawiający   nie wyraża zgody.    
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* Pytanie nr  13 – dot. zad. nr 1.4

Czy Zamawiający w w/w zadaniu dopuści nić syntetyczną wykonaną z kwasu glikolowego i 
mlekowego  powlekanego  mieszanką  powyższych  kwasów  oraz  stearynianem  wapnia,  o 
okresie  podtrzymywania  tkankowego  28-35  dni  (ok.  75%  po  14  dniach)  oraz  okresie 
wchłaniania 60/10dni.
Odpowiedź: Zamawiający   nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 14 – dot. zad. nr   2.1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu jednowłókninowa, 
syntetyczna  nić  niewchłanialna,  wykonana  z  polipropylenu,  bez  dodatku  glikolu 
polietylenowego.

Odpowiedź: Zamawiający   nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 15 – dot. zad. nr  2.3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w zadania do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.   

* Pytanie nr 16 – dot. zad. nr  2.4, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nić bez silikonowej 
osłonki i metalowego guzika.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 17  – dot. zad. nr  2.5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w zadania do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.   

* Pytanie nr 18  – dot. zad. nr  1.2, poz. 2
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  1.2  pozycji  2  dopuści  igłę  o  długości  65mm?  Pozostałe 
parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

* Pytanie nr 19  – dot. zad. nr 1.4. 
Pragniemy poinformować,  ze opisany przez Zamawiającego w pozycji  5 i  14 zadania  1.4 
produkt jest pakowany w niepodzielne opakowania po 36 szt (poz. 5) i 24 sztuki (po.14). W 
związku z tym prosimy Zamawiającego o zwiększenie ilości jednostkowych w tych pozycjach 
tak, aby była to wielokrotność 36 (poz. 5, 36 lub 72 saszetki) lub 24 (poz. 14, 888 lub 912 
saszetek) lub zgodę na złożenie oferty w opakowaniach po 36 sztuk (poz. 5) i 24 sztuki (poz. 
14) przy uwzględnieniu przeliczenia zgodnie z określoną ilością saszetek. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w poz. 5 należy zaoferować 36 saszetek  natomiast w 

poz. 14 – 888 saszetek. 
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* Pytanie nr  20 – dot. zad. nr  2.5 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2,5 poz. 4 szwy o długości 45cm? Pozostałe parametry 
bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  21 – dot. zad. nr 3.1 poz. 1 i 2  
Czy  Zamawiający  w zadaniu  3.1  poz.  1  i  2  dopuści  szwy  o  długości  90cm?  Pozostałe 
parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.  

* Pytanie nr 22  – dot. zad. nr 3.1 poz. 3
Czy Zamawiający w zadaniu 3.1 poz. 3 dopuści szwy o długości 72cm? Pozostałe parametry 
bez zmian.  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 23  – dot. podpisania oferty
W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością 
zobowiązującą  w  rozumieniu  prawa  cywilnego  (a  jest  nią  dopiero  podpisanie  umowy) 
chcielibyśmy  potwierdzić,  że  Zamawiający  uzna  za  wystarczające  pełnomocnictwo  do 
złożenia  oferty  przetargowej  wskazujące,  iż  osoba  w  nim  wskazana  umocowana  jest  do 
przygotowania,  podpisania  i  złożenia  oferty  przetargowej  w  postępowaniu  prowadzonym 
przez  Zamawiającego?  Naturalnie  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zostanie 
podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w 
imieniu wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający  uzna  za  wystarczające  pełnomocnictwo  do  złożenia  oferty  
przetargowej  wskazujące,  iż  osoba  w  nim  wskazana  umocowana  jest  do  przygotowania,  
podpisania  i  złożenia  oferty  przetargowej  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  
Zamawiającego. 

* Pytanie nr  24 – dot. rozdz. XXI wzory - zadanie 4
Z uwagi na to iż oferowany sprzęt  w zakresie w/w zadania jest sprzętem drogim prosimy o 
zmniejszenie  ilości  wymaganych  próbek  do  1  szt.  z  wybranego  przez  Zamawiającego 
rozmiaru pod warunkiem że oferowane staplery pochodzą od jednego producenta a różnią się 
jedynie rozmiarem. Pragniemy również zauważyć, iż zapotrzebowanie Zamawiającego jest na 
tyle  małe że ilość próbek przewyższa ponad połowę wartość  zapotrzebowania w danych 
pozycjach.  Do oferty  będą  także  dołączone  strony katalogowe ze  zdjęciami  i  dokładnym 
opisem asortymentu.
Dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.

* Pytanie nr  25 – dot. §3 pkt.2 wzoru umowy
Paragraf 3 pkt.2 wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy 
kary  umowne  w  przypadku  nie  dostarczenia  towaru  w  określonym  umową  terminie  w 
wysokości  2%  wartości  towaru  niedostarczonego  za  każdy  dzień  zwłoki.  Taki  zapis  w 
umowie  sprawia  że  strony  umowy  nie  są  równoprawne  gdyż  w  przypadku  dokonania 
nieterminowej  realizacji  płatności  za  dostarczony  towar  przez  Zamawiającego  Dostawca 
nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar 
umownych do wysokości 0,1%.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.
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* Pytanie nr  26 – dot. §3 pkt.4 wzoru umowy
W/w ust. zawiera informację: „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.  Może zdarzyć  się  również,  że  np Zamawiający nie  bęzie  w terminie 
regulował należności za wykonane dostawy, w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy 
do czasu uregulowania należności a w myśl ww punktu Zamawiający będzie naliczał wysokie 
kary.
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:   Z  amawiający wyraża zgodę na modyfikację   brzmienia     §3   pkt.4 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”.

* Pytanie nr  27 – dot.  § 3 pkt.8 wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „Zamawiający w przypadku udokumentowanych 
trzech  nieterminowych  dostaw  zamówionego  towaru  lub  trzykrotnej  odmowy  dostawy 
zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z wyłączeniem 
sytuacji  gdy  nastąpił  brak  zapłaty  przez  Zamawiającego  za  dostarczony  towar  w  terminie 
określonym w § 8 ust.1”

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na modyfikację zapisu w   § 3   pkt. 8    o następującym   

brzmieniu:

 „Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego  
towaru lub  trzykrotnej  odmowy dostawy  zamówionego towaru może  odstąpić  od  umowy ze  
skutkiem  natychmiastowym  z  wyłączeniem  sytuacji  gdy  nastąpił  brak  zapłaty  przez  
Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w § 8 ust.1”

* Pytanie nr  28 – dot.  § 3 ust.2  wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:  

W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 
umowną  w  wysokości  1%  wartości  towaru  niedostarczonego  zgodnie  z  zamówieniem 
Zamawiającego za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. 
Po upływie wyżej określonego 5-cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej 
samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów.  

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr 29  – dot.  § 3 ust. 7 wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:  

W przypadku bezskutecznego upływu terminu 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   nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr  30  – dot.  § 7 ust. 5  wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:  

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych lub rażąco wysokich wzrostów cen Zamawiający 
może  w razie  nie  uzgodnienia  cen  odstąpić  od  umowy ze  skutkiem natychmiastowym,  nie 
dotyczy to jednak zmian cen urzędowych i stawki VAT.  

Odpowiedź:   Zamawiający  wyraża zgodę na modyfikację zapisu w   § 7   ust. 5    o następującym   

brzmieniu:

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych lub rażąco wysokich wzrostów cen Zamawiający  
może w razie nie uzgodnienia cen odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, nie dotyczy  
to jednak zmian cen urzędowych i stawki VAT.  

* Pytanie nr  31 – dot.  § 2  wzoru umowy

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2  zapisu:
„ Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”  
Prosimy o uwzględnienie  w/w zapisu,  ponieważ nieczytelne  zamówienie  znacznie  opóźniają 
dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.  

Odpowiedź:   Zamawiający  nie wyraża zgody.    

 UWAGA:
Wobec  udzielonych  wyjaśnień  na  zapytania  Wykonawców  należy  indywidualnie 

uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
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