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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290
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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/08/2014                                                  Sanok, dnia 21.01.2014r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/69/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – łączniki zespolenia kostne 
  dla SPZOZ Sanok. 

 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych m(worki 
stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma 
możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd 
bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 2  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z 
towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast 
faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy 
dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin. Czy Zamawiający 
dopuszcza taką możliwość? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 3 - dot. zad. nr 8, pozycja 2 
Czy Zamawiający ma na myśli standardową butelkę Redona czy butelkę Redona typu mieszek? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza butelka Redona typu mieszek. 
 
* Pytanie nr 4 - dot. zad. nr 8, poz. 3 
Czy Zamawiający oczekuje drenów brzusznych wykonanych z 100% silikon? 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 5 - dot. zad. nr 10 
Czy Zamawiający oczekuje, aby worek na wymiociny wyposażony był w zastawkę antyzwrotną 
uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje. 
 
* Pytanie nr 6 - dot. zad. nr 17 
Czy Zamawiający oczekuje systemu niskociśnieniowego do drenażu ran z butelka o pojemności 
400ml czy 500ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obydwie pojemności. 
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* Pytanie nr 7 - dot. zad. nr 23 
Czy Zamawiający dopuści dren Penrose’a o długości 300mm i szerokości 25mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 8 - dot. zad. nr 23 
Czy Zamawiający dopuści dren Penrose’a o długości 500mm i szerokości 25mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 9 - dot. zad. nr 23 
Czy Zamawiający dopuści dren Penrose’a bez agrafki? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 10 - dot. zad. nr 28 
Czy Zamawiający dopuści podkłady celulozowe perforowane co 38cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 11 - dot. zad. nr 28 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów higienicznych bibuła - bibuła - folia o 
długości rolki 40 mb z przeliczeniem zamawianych ilości? Reszta parametrów bez zmian.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 12 - dot. rozdz. XVI SIWZ oraz pkt 6 Formularza Oferty  
Prosimy o potwierdzenie, iż termin związania ofertą w w/w przetargu wynosi 60 dni a nie 30 jak jest 
zapisane w punkcie 6 Formularza Oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż termin związania ofertą w w w/w przetargu wynosi 60 dni. 
 
* Pytanie nr 13 - dot. podpisania oferty 
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, 
zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego 
będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania 
zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana 
osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także 
przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez 
innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
* Pytanie nr 14 - dot. §3 pkt.2 wzoru umowy 
Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% sprawia, że strony umowy nie są 
równoprawne. W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby 
sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co 
narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 
24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w 
umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP 
zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar 
umownych do wysokości 0,1%. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 15 - dot. §3 pkt.4 wzoru umowy 
Paragraf 3 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.” 
Z treści tego punktu wynika, iż Zamawiający zapewnia sobie płynność dostaw bez konieczności 
zapłaty za dostarczony sprzęt. 
Taki zapis sprawia, iż umowa jest nierównoprawna tak i dla Zamawiającego jak i Dostawcy.  
Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze wzoru umowy lub modyfikację jego brzmienia na: 
„Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową , w przypadku 
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ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony 
w ust §8 ust.1”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 16 - dot. §3 pkt.8 wzoru umowy 
Wnosimy o modyfikację zapisu umowy na: „Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech 
kolejnych nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej kolejnej odmowy dostawy 
zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 17 - dot. zad. nr 11 – Tasiemki naczyniowe  
Czy Zamawiający wymaga tasiemek w czterech kolorach: biały, żółty, czerwony, niebieski i w trzech 
rozmiarach: 2mm, 3mm, 4mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w czterech kolorach i trzech rozmiarach. 
 
* Pytanie nr 18 - dot. zad. nr 11 – Tasiemki naczyniowe  
Czy Zamawiający wymaga tasiemek pakowanych po 10 sztuk w kartoniku? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 19 - dot. zad. nr 13 – Taśma urologiczna 
Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonaną z 
polipropylenu stabilizowanego termicznie, ale nie prasowanego; o gramaturze ok. 67g/m2? Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 20 - dot. zad. nr 13 – Taśma urologiczna 
Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania taśm 
przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na 
potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 21 - dot. projektu umowy:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni od otrzymania faktury? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 22 - dot. projektu 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 23 - dot. projektu 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. 
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* Pytanie nr 24 - dot. projektu 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. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, 
będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 25 - dot. projektu 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 wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 26 - dot. projektu umowy: § 8 ust. 1 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „, którego 
kopię należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą” lub słowa „wraz z fakturą”?  
Doręczanie faktury wyłącznie wraz listem przewozowym może opóźnić doręczenie faktury oraz 
skomplikować rozliczenia.  
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej 
Izby Odwoławczej dotyczące umów.  
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo 
iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod 
uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny 
tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba 
Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 
2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu 
innych orzeczeniach. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie słów „wraz z fakturą”.  
 
* Pytanie nr 27 - dot. zad. nr 13 
Czy Zamawiający dopuści 30 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u 
kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, 
niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości 
max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, nie prasowanych termicznie ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 28 - dot. zad. nr 13 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia próbki niesterylnej, która ma zostać 
poddana ocenie użytkowej. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie niesterylnej próbki. 
 
* Pytanie nr 29 - dot. zad. nr 13 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 dopuści taśmę do leczenia nietrzymania moczy o długości 50cm i 
szerokości 1,25cm, gramaturze 70g/m2 ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 30 - dot. zad. nr 2, poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów koszyczków Dormia z 
nitinolu, o średnicy systemu wprowadzającego 4 Fr i długości 90cm, średnica koszyka 15mm, długość 
30mm. Rozmontowywalna rączka, kulkowe zakończenie, 4 druty proste lub helikalne. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koszyczki z drutami helikalnymi. 
 
* Pytanie nr 31 - dot. zad. nr 2, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów koszyczków Dormia z 
nitinolu, o średnicy systemu wprowadzającego 4 Fr i długości 90cm, średnica koszyka 15mm, długość 
30mm. Rozmontowywalna rączka, kulkowe zakończenie, 4 druty proste lub helikalne. 
Odpowiedź: Jak w pytanie nr 30. Jeżeli chodzi o zad. nr 2 poz.2 powinno być 5 drutów helikalnych. 
 
Pytanie nr 32 - dot. zad. nr 5  
Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnianych żelatyną, 
dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,55mm, bez impregnacji solami srebra, 
ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia z antybiotykiem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 33 - dot. zad. nr 5, poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 60cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 34 - dot. zad. nr 19  
Prosimy o dookreślenie, czy Zamawiający oczekuje protez zbrojonych dzianych, czy PTFE. 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli protezy PTFE 
 
* Pytanie nr 35 - dot. zad. nr 19 
Jeśli zamawiający oczekuje protez dzianych, to prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych 
parametrów protez o długości 75cm  
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. 
 
 
 

 
 Z poważaniem, 


