Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 09.07.2021r.
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 2,
Nr sprawy: ZP-21-040UN

w przetargu

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający
udziela następujących wyjaśnień:
Pyt. 1 Załącznik nr 11 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha ze wzmocnieniem na rękawach 40g oraz w części
przedniej również 40g?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 2 Załącznik nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bluzy lekarskiej wykonanej z włókniny sms?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 3 Załącznik nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bluzy lekarskiej wykonanej z włókniny smms?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 4 Załącznik nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych ochraniaczy na obuwie:
Jednorazowe, wysokie ochraniacze na obuwie wykonane z laminatu włóknin spundbond PP-film
mikroporowatego PP/PE o gramaturze 68 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) +
AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Cechy produktu:
- na górze wszyta nieuciskająca gumka ściągająca
- dodatkowe wiązania powyżej kostki
- taśma antypoślizgowe w podeszwie (1 pasek)
- rozmiar uniwersalny: wysokość 50cm, długość stopy 40cm
- kolor biały
- opakowanie foliowe zawierające 20 szt.
Produkt zakwalifikowany jako wyrób medyczny (VAT 8%) klasy I, reguła 1. Produkt posiada deklarację
zgodności zgodnie z wymaganiami zasadniczymi ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o Wyrobach Medycznych.
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 5 Załącznik nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych ochraniaczy na obuwie:
Jednorazowe, wysokie ochraniacze na obuwie wykonane z laminatu włóknin spundbond PP-film
mikroporowatego PP/PE o gramaturze 68 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) +
AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Cechy produktu:
- na górze wszyta nieuciskająca gumka ściągająca
- dodatkowe wiązania powyżej kostki
- taśma antypoślizgowe w podeszwie
- rozmiar uniwersalny: wysokość 50cm, długość stopy 40cm
- kolor biały
- opakowanie foliowe zawierające 20 szt.
Produkt zakwalifikowany jako wyrób medyczny (VAT 8%) klasy I, reguła 1. Produkt posiada deklarację
zgodności zgodnie z wymaganiami zasadniczymi ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o Wyrobach Medycznych.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 6 Załącznik nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego, jednorazowego użytku, wykonanego z
laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 53 g/m2 – materiał zgodny z
wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej
wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Fartuch zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I, reguła 1, zgodny z normą EN 13795-2:2019
Cechy produktu:
- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 2
− lamowany pod szyją,
− zapinany na rzep, który znajduje się na plecach,
− wiązany w talii 3-metrowym sznurkiem wykonanym z lamówki, mocowanym w przedniej części fartucha,
− w dolnej części rękawów wszyta jest nieuciskająca guma. Fartuch w kolorze białym. Oferowane rozmiary:
M, L, XL.
- oznakowanie znakiem CE
- pakowany po 10 szt.
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 7 Załącznik nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego kompletu chirurgicznego (bluaz + spodnie)
wykonanego z przewiewnej z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2. Kolor: niebieski. Bluza z krótkim rękawem,
wycięcie w serek obsztye białą lamówką, w dolnej części 2 kieszenie. Spodnie z nogawkami bez ściągaczy, w
pasie wiązane na troki. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL.
Odp.: Zamawiający dopuszcza tylko rozmiar kompletów operacyjnych. Pozostałe parametry zgodnie
z SWZ.
Pyt. 8 Załącznik nr 11 poz. 1a-e
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha:
Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch posiada
przepuszczające powietrze wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50 g/m2.
Odporność na rozerwanie - na mokro -200kPa. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie
sterylności z przodu i tyłu operatora, wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 troki wewnętrzne – troki
zewnętrzne połączone kartonikiem, przy szyi zapinany na rzep – 3,5 x 2,5 cm i 3,5 x10 cm dla rozmiaru M oraz
3,5 x 2,5cm i 3,5 x 12,5 cm dla rozmiarów L-XXL. Mankiety o długości min. 7 cm wykonane z poliestru.
Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru i rodzaju fartucha nadrukowane
bezpośrednio na fartuchu, widoczne zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Całość zestawu owinięta w
papier krepowy. Fartuch zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym
jednym brzegiem oraz karton transportowy. Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym,
numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki o
wymiarach 30,5 x 34cm. Fartuch zgodny z normą EN 13795-1:2019. Fartuch zapakowany w opakowanie
papierowo-foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.
Oferowane rozmiary:
Pozycja a – długość 126cm
Pozycja b – długość 137cm
Pozycja c – długość 147cm
Pozycja d – długość 155cm
Pozycja e – długość 155 cm.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 9 Załącznik nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów z nieprzemakalnymi wzmocnieniami wykonanymi z
laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) w części przedniej i na rękawach
o gramaturze 40 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na mokro 144 kPa, z ręcznikami w rozmiarze 30 x 40 cm?
Na zewnętrznym opakowaniu min. 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 10 Załącznik nr 11
Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie
następujących fartuchów:
Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2.
Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina
polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch
przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha
i na rękawach 40 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro (przód) - min. 210 kPa. Fartuch z zakładanymi
połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki
zewnętrzne z kartonikiem z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 2 cmx4,5cm i 2cmx6,5cm, mankiety o

długości 7cm , wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru
na etykiecie, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym
opakowanie, wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla
potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w
opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 20x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie.
Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.
Rozmiar fartuchów : dł. 115 cm, 127 cm, 135 cm, 140 cm, 145 cm.
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymaganych w SWZ rozmiarów fartucha.
Pyt. 11 Załącznik nr 2 poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści wycenę ochraniaczy za opakowanie a’100 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości?
Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć,
że oferowana cena jest ceną za opakowanie 100 sztuk.
Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.
Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość
opakowań, bez reszty.
Pyt. 12 Załącznik nr 4
Czy zamawiający dopuści fartuch barierowy ochronny niesterylny, wzmacniany PP+PE o gramaturze 40g/m2,
wiązany z tyłu i przy szyi na troki. Fartuch zarejestrowany jako wyrób medyczny
Odp.: Zamawiający dopuszcza wiązanie na troki z tyłu i przy szyi z zachowaniem pozostałych parametrów
bez zmian.
Pyt. 13 Załącznik nr 5
Czy zamawiający dopuści fartuch barierowy ochronny niesterylny, wzmacniany PP+PE o gramaturze 40g/m2,
wiązany z tyłu i przy sziy na troki. Fartuch zarejestrowany jako wyrób medyczny
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 14 Załącznik nr 7
Czy Zamawiający ma na myśli koszulę wykonaną z SMS?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pyt. 15 Załącznik nr 8
Czy Zamawiający dopuści komplet z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m2 przepuszczającej powietrze?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 16 Załącznik nr 8
Czy zamawiający dopuści komplety w rozmiarach S – XXL?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 17 Załącznik nr 8
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletów chirurgicznych dopuszczonych do stosowania na bloku
operacyjnym zgodnych z wymaganiami normy EN 13795?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 18 Załącznik nr 8
Czy Zamawiający oczekuje w celu potwierdzenie spełnienia wymogów normy EN 13795 przedstawienia
raportu z badania gotowego produktu?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 19 Załącznik nr 10 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę fartuchów a’100 sztuk z przeliczeniem ilości
Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć,
że oferowana cena jest ceną za opakowanie 100 sztuk.
Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.
Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość
opakowań, bez reszty.
Pyt. 20 Załącznik nr 10 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawiczek a’100 sztuk z przeliczeniem ilości
Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć,
że oferowana cena jest ceną za opakowanie 100 sztuk.
Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.
Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość
opakowań, bez reszty.

Pyt. 21 Załącznik nr 11
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch z SMMMS o gramaturze 35g/m2 i wzmocnieniach w części przedniej
oraz na rękawach o gramaturze 40g/m2, rzep 3x6cm oraz 3x12cm, mankiet o długości min 7 cm, w opakowaniu
dwa ręczniki w rozmiarze 30x40, fartuch wewnętrznie pakowany w papier krepowy lub serwetę włókninową,
parametry zgodne z normą EN 13795, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.
Pyt. 22 Załącznik nr 11 poz. a
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 115 cm?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 23 Załącznik nr 11 poz. b
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 127 cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 24 Załącznik nr 11 poz. c
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 135 cm?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 25 Załącznik nr 11 poz. d
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 140 cm?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 26 Załącznik nr 11 poz. e
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 140 cm?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 27 wadium
Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to,
uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień
publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia
publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie
występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 28 dot. projektu umowy
Prosimy o zmniejszenie kar umownych do poziomu 1% wartości brutto brakujących towarów za każdy dzień
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 29 Załącznik nr 9 poz. 1
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany
na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą
pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm,
denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny, bez możliwości
wywinięcia?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 30 Załącznik nr 9 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza
powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne
przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe
Odp.: Zgodnie z SWZ
Pyt. 31 Załącznik nr 9 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 32 Załącznik nr 10 poz. 1-2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć,
że oferowana cena jest ceną za opakowanie 100 sztuk.

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.
Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość
opakowań, bez reszty.
Pyt. 33 Załącznik nr 2 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje ochraniaczy na obuwie odpornych na spłukanie pod
bieżącą wodą?
Odp.: Zgodnie z SWZ
Pyt. 34 Załącznik nr 2 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje ochraniaczy na obuwie z szwami zabezpieczonymi taśmą?
Odp.: Zgodnie z SWZ
Pyt. 35 Załącznik nr 2 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje ochraniaczy na obuwie zakończonych elastyczną
gumką i wyposażonych w paski mocujące na wysokości kostki, dla lepszego dopasowania
Odp.: Zgodnie z SWZ
Pyt. 36 Załącznik nr 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuch izolacyjny pełnobarierowy wykonany z włókniny
polipropylenowej powlekanej polietylenem, z rękawami zakończonymi elastyczną gumką wiązany z tyłu na
troki, krój prosty. Zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z
kategorią III środka ochrony osobistej wg. z EU Reg. 2016/425, EN 14126:2003+AC:2004; typ 6P-B wg. EN
13034:2005+Al:2009 - ochrona przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy. Wyrób medyczny
klasa I. Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawy zakończone elastyczną gumką, wiązanie na troki z tyłu i przy szyi
zamiast rzepu z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.
Pyt. 37 Załącznik nr 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuch izolacyjny do pracy z cytostatykami, zapięcie na szyi na rzep,
troki w pasie, dzianinowe mankiety, niebieski Odporność na przenikanie leków cytostatycznych zgodnie z
Normą ASTM F739. Fartuch ochronny przeznaczony do kontaktu z lekami do chemioterapii posiadający
badania na brak przenikania substancji chemicznych przy zastosowaniu cytostatyków dla obserwacji w czasie
minimum 4 godz
Dacarbazine 10.0
5- Fluorouracil 50.0 mg/ml
Thio- Tepa 10.0 mg/ml
Cisplatin 1.0 mg/ml
Mitomycin C 0.5 mg/ml
Cyclophosphamide (Cytoxan)20.0 mg/ml
Etoposide (Toposar) 20.0 mg/ml
Vincristine Sulfate1.0 mg/ml
Doxorubicin Hydrochloride 2.0 mg/ml
Paclitaxel (Taxol) 6.0 mg/ml
Leucovorin 10.0 mg/ml
Docetaxel10.0 mg/ml
Oxaliplatin 5 mg/ml"
Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania braku przenikalności na cytostatyki
wymienione w SWZ.
Pyt. 38 Załącznik nr 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowe komplety: bluza + spodnie wykonane z włókniny
polipropylenowej przepuszczającej powietrze o gramaturze min. 35 g/m2 w kolorze niebieskim w rozmiarach
S-XXL
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 39 Załącznik nr 9
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego niejałowego czepka typu furażerka wykonanego z
przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną, gramaturze 20g/m² z trokami w części
tylnej. Zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń produkt opatrzony
znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania. Pakowany po 100 szt.
Kolor niebieski.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 40 Załącznik nr 11
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o
gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie
wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond
w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w
obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min.
15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na
opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie
rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach.
Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację
mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8
– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro
(I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL(Długości 115,120,140,150 i 160 cm). Dokumenty potwierdzające
spełnienie wymagań.
Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki
notyfikowane.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 41 Załącznik nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie bez pasków antypoślizgowych?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 42 Załącznik nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty wykonane z laminatu polipropylenowo-polietylenowego
o gramaturze 63g/m2 o wysokości 48cm, sklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 43 Załącznik nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty wykonane z laminatu polipropylenowo-polietylenowego
o gramaturze 63g/m2, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, sklasyfikowane jako środek ochrony
indywidualnej?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 44 Załącznik nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej
30g/m², ściągane gumką. Wymiary: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm. Kolor niebieski.
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 45 Załącznik nr 2 poz. 1-2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp.: Zamawiający dopuszcza za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć,
że oferowana cena jest ceną za opakowanie 100 sztuk.
Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.
Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość
opakowań, bez reszty.
Pyt. 46 Załącznik nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o
gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami. Bluza
wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana
na białe napy.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 47 Załącznik nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonana z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej o
gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę, z wycięciem Y. Długość koszuli 120 cm?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 48 Załącznik nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp.: Zamawiający dopuszcza za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć,
że oferowana cena jest ceną za opakowanie 10 sztuk.
Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.
Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość
opakowań, bez reszty.

Pyt. 49 Załącznik nr 8 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 50 Załącznik nr 8 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne w rozmiarze S-XXL?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 51 Załącznik nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 52 Załącznik nr 10 poz. 1-2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć,
że oferowana cena jest ceną za opakowanie 100 sztuk.
Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.
Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość
opakowań, bez reszty.
Pyt. 53 Załącznik nr 11 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z
włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki
piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 54 Załącznik nr 11 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wzmocniony z
mankietem o długości 7,5 cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.
Pyt. 55 Załącznik nr 11 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wzmocniony z
oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką (oznaczenie literowe),
zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.
Pyt. 56 Załącznik nr 11 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wzmocniony w
wewnętrznym opakowaniu z włókniny, pakowany razem z 2 szt ręczniczków w rozmiarze 30 x 30 cm? Na
zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji.
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.
Pyt. 57 Załącznik nr 11 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wzmocniony dostępny w
rozmiarach i długościach: M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm, XXL- 157 cm, XXXL – 170 cm?
Odp.: Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi na pyt. 22, 23, 24, 25, 26.
Pyt. 58 dot. zapisów SWZ przedmiotowe środki dowodowe
Czy Zamawiający zaakceptuje jako przedmiotowy środek dowodowy katalog oraz dokumentację techniczną
oferowanego przedmiotu zamówienia wystawioną przez dystrybutora produktu?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 59 dot. zapisów SWZ przedmiotowe środki dowodowe
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych w przypadku braku w
ofercie lub załączenia niekompletnych środków dowodowych?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 60 dot. zapisów SWZ przedmiotowe środki dowodowe pkt. 2 lit. c
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia jako przedmiotowy środek dowodowy certyfikatu zgodności dla
produktów będących wyrobem medycznym klasy I?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 61 dot. zapisów SWZ przedmiotowe środki dowodowe
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie deklaracji zgodności oraz certyfikatu zgodnych z dyrektywą
93/42/EWG w przypadku zaoferowania produktów będących wyrobami medycznymi klas I sterylnej?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 62 Załącznik nr 11
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wzmocnionych wykonanych z
włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniem w części przedniej i rękawach o gramaturze 40g/m2,
wytrzymałość na wypychanie na mokro (przód) - min. 64,8 kPa, w okolicach szyi zapinany na rzep (pętelki
dł. 13cm, szer. 2cm; haczyki dł. 5cm, szer. 2cm). Fartuchy o długościach ; M-130cm (dot. poz. a i b); L140cm; XL-150cm; XXL-165cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 63 dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości brutto nie
dostarczonego przedmiotu umowy- za każdy dzień zwłoki?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 64 dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „20% wartości umowy” zostało
zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej
części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy
po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości
niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy.
Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę
proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odp.: Zgodnie z SWZ
Pyt. 65 dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby § 5 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub
podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego
wykonywania umowy”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy
i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są
niekorzystne dla obu stron.
Odp.: Zgodnie z SWZ
Pyt. 66 Załącznik nr 8
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompletów posiadających
wykończenie lamówką w kolorze białym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 15 z dnia 25.06.2021r.
Pyt. 67 Załącznik nr 11
Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów o parametrach jak poniżej:
Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2.
Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina
polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch
przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha
i na rękawach 40 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro (przód) – min. 140 kPa. Fartuch z zakładanymi
połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany
na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 1,5
cmx10cm, mankiety o długości ok. 7cm, wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.
Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową serwetę włókninową stanowiącą owinięcie fartucha oraz poprzez
wszywkę umożliwiającą identyfikację rozmiaru przed wyjęciem fartucha. Opakowanie typu papier-folia,
posiadające wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe, służące do wklejenia w
dokumentacji medycznej, zawierające nazwę importera, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.
Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795
wymagania wysokie. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.

Rozmiary fartucha jak poniżej:
ROZMIAR
M
L

DŁUGOŚĆ
FARTUCHA
120cm
130cm

SZEROKOŚĆ
FARTUCHA
163cm
167cm

DŁUGOŚĆ
RĘKAWA
65cm
72cm

XL
XXL

140cm
150cm

171cm
175cm

80cm
86cm

XXXL

160cm

180cm

90cm

Tolerancja

+/- 2cm

+/- 2cm

+/- 1,5cm

Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 68 dot. SWZ
Wnosimy o modyfikację Rozdziału II pkt 2 SWZ poprzez dookreślenie czy i w zakresie jakich przedmiotowych
środków dowodowych Zamawiający przewiduje możliwość złożenia lub uzupełnienia (zgodnie z treścią art. 107
ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych) powyższych. UZASADNIENIE:
Wykonawca podkreśla, że ma on świadomość iż niedookreślenie powyższego w SWZ skutkuje odrzuceniem
oferty Wykonawcy, jednakże środek ten wydaje się zbyt dalece idący w przypadku Części 1,3 i 4 w zakresie
których kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem III Pkt 4 SWZ nie stanowi kryterium jakościowe. Mając na
uwadze powyższe w ocenie Wykonawcy co do Części 1, 3 i 4 dopuszczalnym powinno być uzupełnienie
przedmiotowych środków dowodowych.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymóg dołączenia wraz z ofertą wszystki ch przedmiotowych środków
dowodowych. Kryteria ocenne są dla wszystkich pakietów takie same.
Pyt. 69 dot. SWZ
Wnosimy o modyfikację Rozdziału 2 pkt 7 SWZ poprzez zwolnienie Wykonawców z wnoszenia wadium w
przedmiotowym postepowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.). UZASADNIENIE: Zgodnie
z treścią uzasadnienia do Rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Druk 382): „Bezpośrednim skutkiem pogorszenia się sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych mogą być trudności w ponoszeniu przez nich kosztów
związanych z uzyskaniem zamówień publicznych, takich jak koszt wniesienia wadium czy też zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Dlatego też w art. 58 pkt 15 projektu ustawy proponuje się zniesienie obowiązku
żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w
postępowaniach o najwyższych wartościach. Spowoduje to obniżenie kosztów udziału w postępowaniu, a przez to
zwiększenie dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID19. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, zamawiający powinien dokonać o ceny
zasadności żądania wniesienia wadium z uwzględnieniem specyfiki danego zamówienia, w tym kręgu
potencjalnych wykonawców (np. czy istnieje ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców lub udziału w postępowaniu
niesolidnego wykonawcy).”
Odp.: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.
Pyt. 70 dot. projektu umowy
Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 8 lit. a) projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5
dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego
kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać.
Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353 1 KC, a także zasady prawa
cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby
sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.
Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony.
(Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz Wyrok Sądu Okręgowego w
Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 71 dot. projektu umowy
Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 10 o treści:
„W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 30 dni od dnia płatności
określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania
przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 30 dni. W takim
przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

UZASADNIENIE: Wykonawca podkreśla, że stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj.:
• art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019 poz.
118, ze zm.), w brzmieniu „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia
doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w
transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może
przekraczać 60 dni.”;
• art. 490 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm.), w brzmieniu:
„Jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez
drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia
może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da
zabezpieczenia.”;
- kontrahent nie może bezpodstawnie wstrzymywać realizacji płatności i dodatkowo zobowiązywać drugą
stronę do realizowania kolejnych dostaw bez wynagrodzenia
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 72 dot. projektu umowy
Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 11 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do
zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na
jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do
nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie
prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również
zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły
równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz
obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich
wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych
dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z
powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych
na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru
pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście
powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania
wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do
niezbędnych wyrobów medycznych."
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 73 dot. projektu umowy
Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 i 2 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar umownych
do wysokości:
a. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru lub towaru reklamowanego za każdy dzień
roboczy zwłoki w ust. 1;
b. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w ust. 2.
UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy
powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia
zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019
roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat
odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła
dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 74 dot. projektu umowy
Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „W przypadku zmiany stawki
podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu
prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto,
cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy
aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest
czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT
następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie
mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach
określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy
skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości
zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku
z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 75 dot. projektu umowy
Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara
amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie
aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne
od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej.
Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany
stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 76 Załącznik nr 4
Czy zamawiający dopuszcza wiązanie na troki przy szyi zamiast rzepu?
Odp.: Zamawiający dopuszcza wiązanie na troki przy szyi zamiast rzepu z zachowaniem pozostałych
parametrów bez zmian.
Pyt. 77 Załącznik nr 5
Czy zamawiający dopuszcza wiązanie na troki przy szyi zamiast rzepu?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
Pyt. 78 Załącznik nr 11
Czy zamawiający dopuszcza wiązanie na troki przy szyi zamiast rzepu?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
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