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SPZOZ/SAN/ZP/158/2014                                                  Sanok, dnia 11.08.2014r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/34/2014  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę środków piorąco – dezynfekcyjnych, worków foliowych na odpady medyczne, specjalne, 
komunalne  dla  SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
 

* Pytanie nr 1  -  dot. zad.1 
Zgodnie z ofertą Producenta produkt: Eltra Medical nie występuje w opakowaniach 15kg. Czy z 
uwagi na ten fakt Zamawiający dopuści większe opakowanie, czyli 20 kg lub zmieni w/w produkt na 
Ecodes (środek piorąco-dezynfekujący, dostępny w opakowaniach 15kg)?  
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania w poz. 1,2,3, ( w zakresie od 15 
do 22 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę do pełnego opakowania) np. w przypadku 
zaoferowania w poz. nr 3 opakowania 20kg ilość sztuk wynosi 27.   
 
* Pytanie nr 2  
Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ par.3 ust.2. Zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy 
się z prośba o zmianę zapisu: „W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z 
zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, (…)” na zapis: „W przypadku nie dostarczenia 
towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości 
towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki. (…)” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 
 

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. 
 

 


