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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania  nr  SPZOZ/PN/54/2012  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego    na dostawę materiałów opatrunkowych – wyroby z  gazy     dla  SPZOZ 
Sanok

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia i  projektu umowy. 

Pytanie nr  1 – dot.  wyroby z gazy -  poz. 2 – 5
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania setonów jałowych, gdyż podanie opakowania a’1szt
sugeruje zaoferowanie wyrobu jałowego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza setony jałowe z zachowaniem podanych parametrów. 

Pytanie nr  1  - poz. 2 – 5 
Jeżeli Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów niejałowych to czy można zaoferować 
asortyment w innych opakowaniach z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie nr  3 
W związku  z  obowiązującym  Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia z  5  listopada 2010r w 
sprawie klasyfikacji  wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz.U. 2010 Nr 215 
poz.1416)  ,zwracamy  się  z  pytaniem,  czy  wyroby  z  gazy  będą  stosowane  na  bloku 
operacyjnym  w zabiegach  chirurgicznych  jako wyrób  inwazyjny?  Czy  w związku  z  tym 
Zamawiający  wymaga,  aby  przedmiot  zamówienia  w  tych  pozycjach  stanowiły  wyroby 
medyczne klasy II a reguła 7, tj. chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do 
krótkotrwałego użytku?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr  4
Czy  w  celu  potwierdzenia  skuteczności  sterylizacji  parą  wodną  Zamawiający  wymaga 
przedstawienia raportu z walidacji procesu sterylizacji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza. 
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Pytanie nr  5 

Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  skrócenie  terminu  płatności  do  30  dni  od  momentu 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury?

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia iż zgodnie z przepisami obowiązuje termin płatności 60 dni 
 (ustawa z dnia  08-03-2013 o terminach  zapłaty w transakcjach handlowych Dz. U z 2013r.
Poz.403 ). 

Pytanie nr  6 – dot. wzoru umowy § 3 ust. 8

Czy  Zamawiający  zgadza  się  aby  w  §  3  ust.  8  wzoru  umowy  zostało  dodane  zdanie  o 
następującej (lub podobnej) treści:  „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie  
wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe 
jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został 
wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej 
wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli 
uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, 
które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr  7 - dot. wzoru umowy § 4 ust. 2

Czy  Zamawiający  zgadza  się  aby  w  §  4  ust.  2  wzoru  umowy  zostało  dodane  zdanie  o 
następującej  (lub  podobnej)  treści:  „Przed  odstąpieniem  od  umowy  strona  odstępująca 
pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe 
jest aby przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca wezwała drugą stronę do 
należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco 
zmobilizuje stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia 
od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne 
dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr  8 - dot. wzoru umowy § 7 ust. 3

Czy  Zamawiający  zgadza  się  aby  w  §  7  ust.  3  wzoru  umowy  zostało  dodane  zdanie  o 
następującej (lub podobnej) treści: „Ponadto strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w 
przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku  
do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych  
wskaźników cen i  usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od  
dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do 
umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby 
zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował 
możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w 
szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. 
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Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić 
podpisania aneksu o zmianie umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr  9 - dot. wzoru umowy § 8 ust. 1

Czy  Zamawiający  zgadza  się  aby  w  §  8  ust.  1  wzoru  umowy  po  słowie  „na  liście  
przewozowym”  zostało dopisane słowo „lub innym dokumencie”? 

W praktyce stosowane są różne formy pokwitowania odbioru towarów, np. dokument  
WZ. Nie jest uzasadnione aby pokwitowanie odbioru towarów musiało mieć formę listu  
przewozowego. Dopuszczenie różnych form pokwitowania odbioru towaru nie zagraża 
interesom Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że w  § 8 ust. 1 wzoru umowy jest zapis.

„ Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o
 wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto w terminie 60 dni od daty 
 wystawienia faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzenie dostawy
 zamawianego towaru przez Zamawiającego na liście przewozowym lub innym dokumencie.”

Zważywszy na powyższe, jednocześnie mając na względzie umożliwienie potencjalnym 
wykonawcom  złożenie  ofert,  zgodnie  z  art.  38  ust.6  prawa  zamówień  publicznych 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach.

Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu - zmienia się termin na: 
płatne do dnia 24.10.2013r. o godzinie 10.00
Termin i sposób wniesienia wadium w innej formie - zmienia się na termin na : 
płatne do dnia 24.10.2013r. o godzinie 10.00

Nowy termin składania ofert upływa 24.10.2013r. o godz. 1000

Nowy termin otwarcia ofert  24.10.2013r o godz. 1100

 UWAGA:
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści  
SIWZ  mających  wpływ  na  zaoferowany  przedmiot  zamówienia,    należy  indywidualnie   
uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.
 

Z poważaniem
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