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do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/52/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  dot  wzoru umowy §4 ust.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy do 0,5% 

gdyż kary umowne w wysokości 2% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących 

wysokości kar umownych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 2   

Czy zgodnie z instrukcją obsługi myjni MiniETD-2 Zamawiający wymaga zaoferowania płynów 

rekomendowanych przez producenta myjni zapewniających skuteczną bezpieczną i niezawodną pracę 

urządzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 3  dot  SIWZ roz. XII ust. 1 pkt f  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nie załączanie do oferty parafowanego wzoru umowy, ponieważ  w 

formularzu oferty Wykonawca oświadcza że zapoznał się z SIWZ w tym ze wzorem umowy oraz nie wnosi do 

nich zastrzeżeń? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 4   

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany preparat do dezynfekcji endoskopów miał zawartość aldehydu 

glutanowego poniżej 20g na 100g środka? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 5   

Czy Zamawiający wymaga również aby cały proces reprocesingu endoskopu w myjni automatycznej był 

sporobójczy ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy 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. 

http://www.zozsanok.pl/

