
SPZOZ/SAN/ZP/176/2013                                         Strona 1 z 2 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/176/2013              Sanok, dnia 24.07.2013r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/44/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Sanok. 
 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  - dot. zad 5 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu spełniającego wymogi 
opisu przedmiotu zamówienia działającego w czasie do 5 min 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
* Pytanie nr 2  - dot. zad 8 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu spełniającego wymogi 
opisu przedmiotu zamówienia działającego w czasie do 15 min wobec V (HIV,HBV,HCV) F,Tbc,B? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
* Pytanie nr 3  - dot. zad 14 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności preparat alkoholowy do 
dezynfekcji bez zawartości QAV – szkodliwych aromatycznych związków amoniowych spełniających 
pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w przypadku zmiany 
ustawowej stawki VAT wynikającej z przepisów prawa, przy czym zmianie ulega cena brutto zaś cena 
netto pozostaje bez zmian. Powyższa zmiana do umowy zostanie wprowadzona aneksem.                                    
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 5 dot.zad.7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania gotowy do użycia preparat do dezynfekcji powierzchni 
małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, o 
składzie: 25 g etanol (94%), 35 g propan-1-ol, atmosferyczne związki powierzchniowo czynne (środki 
zwilżające), nie powodującego żadnych uczuleń ,alergii i duszności, o spektrum działania: B, Tbc 
(M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota, Polio, 
Adeno, Papowa SV40) w butelce a 1L? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 6 dot. wzór umowy §4 ust.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące: 
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach: 
(…) 
2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający może naliczyć 
karę umowną w wysokości 0,2 % wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 7 dot. wzór umowy §8 ust.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące: 
Okres niezmienności ceny jednostkowej brutto obowiązuje w okresie trwania umowy, za wyjątkiem 
sytuacji, gdy zmianie ulega stawka VAT, w takim przypadku zmienia się stawka podatku VAT i cena 
brutto, cena netto pozostaje bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje 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  


