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do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/40/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku - powtórka 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1  
Paragraf 3 ust. 10 
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu umowne odsetki za niepłacenie faktur w terminie w 
wysokości ustawowej. 
Odpowiedź: Zgonie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 2 dot. zad. nr 4 
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wielorazową rękojeść wykonaną z włókna węglowego, 
nieprzewodząca, z blokadą i funkcją rotacji. Kompatybilna z tubusem oraz szaftem, jako system 
składający się z 3 elementów. Długość: 140 mm, rozpiętość: 60 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 3 dot. zad. nr 4 
Poz. 2 Czy zamawiający dopuści wielorazową rękojeść wykonaną z włókna węglowego, 
nieprzewodząca i funkcją rotacji, jako sysyem składający się z 3 elementów. Kompatybilna z tubusem 
oraz szaftem. Długość: 140 mm, rozpiętość: 60 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 4 
Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szaft z grasperem z atraumatycznymi ząbkowaniami na całej 
długości obu branszy, dł. 330 mm, kompatybilny wraz z tubusem oraz rękojeściami z poz. 1 i 2?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 4 
Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zaoferowanie 16 szt. Wielorazowych tubusów (dla 
każdego rodzaju z 4 po 4 szt) kompatybilnych z rękojeściami z poz. 1 i 2 oraz pozostałymi szaftami? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 6 - dot. zad. nr 4 
Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szaft z atraumatycznymi ząbkowaniami branszy oraz z okienkiem, 
dł. 330 mm, kompatybilny wraz z tubusem oraz rękojeściami z poz. 1 i 2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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* Pytanie nr 7  - dot. zad. nr 4 
Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści szaft z disektorem, zagiętym i delikatnie ząbkowanym typu 
Maryland. Dł. 330 mm, kompatybilny wraz z tubusem oraz rękojeściami z poz. 1 i 2?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 8  - dot. zad. nr 4 
Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści szaft z nożyczkami typu Metzenbaum, zagiętymi. Dł. 330 mm, 
kompatybilny wraz z tubusem oraz rękojeściami z poz. 1 i 2?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 9  - dot. wzoru umowy 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaki załącznik ma na myśli w pkt XII 1.11 SIWZ 
„Oświadczenie o substancjach i preparatach chemicznych – zał. Nr 11”? Czy w przypadku, 
gdy oferowany asortyment nie jest substancją i preparatem chemicznych w/w załącznik nie 
dotyczy? 
Odpowiedź: nie dotyczy. 
 
* Pytanie nr 10  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z dołączenia do oferty powiadomienia Prezesa Urzędu 
rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz zgłoszenia 
i wpisu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 11  
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: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 12 
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.” . 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 13  
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 14  
Czy Zamawiający wymaga łyżek współpracujących z rękojeściami światłowodowymi czy 
standardowymi? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga światłowodowe. 
 
* Pytanie nr 15  
Czy Zamawiający dopuści łyżki jednorazowego użytku metalowe? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na opaski dla dorosłych 20x279 w kasetach pakowanych 
po 200 sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu 
 
 
 

   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. 
 
 
 

 


