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VYYJASNIENIE TRESCI SIWZ

W

zwiqzku

zapi s 6w, rrdzi el amy

z wystosowanymi w dniu 14.07.2021 r.
o dp owi edz

i na

wystqpieniami

o wyjaSnienie

zadane pltani a.

Po'wyaszezmiany i wyjaSinienianale?y traktowa6 jako integralne elementy SWZ
doty cz4ce;i przedmiotowego po stgpowania.

TRESC PYTAN i ODPOWTEDZIZ

1

nr 3, poz. 4 i:5
Czy Zamawiaj4cy wydzieli do osobnej czg(ici produlkty z Czglcr3 poz.4 i 5
i dopuSci:
w poz. 4:
G azikt wykonane z wysoko gatunkowej wl6kniny o gramaturze 7 0 ghn2, nasqczone
7 0o/o alkoholem izopropylowym i 0,5o/o chlorheksydynq, rozmrar zloiLonego gazka
4x4,5 cm, a r ozlo Zone go 9 xI iL cm, tr zyl<r otnie zlo Zone, 6 w ar s tw, p akow ane
pojedynczo w saszetki, 10Osizt. saszetek w opakowarriu zbiorezym- kartoniku, wyr6b
medyczny klasy I?
lub
G aziki wykonane z wys oko g atunkowej wt6kniny o grama tur ze 7 0 gl m2, nasqczone
l}Yo alkc>holem izopropylowym i 0,5oA chlorhksydyttE, rozmrar zloil<tnego gazika
4x4,5cm, arozlohonego l2xX2,5cm, czterokrotnie dlohone, 9 warstw, pakowane
pojedynczo w saszetki, 100s:zt. saszetek w opakowarriu zbiorczym- kartoniku, wyr6b
medyazrry klasy I?
w poz. 5:
G aziki wykonane z wysoko gatunkowej wt6kniny o gramattrze 7 0 gl m2, j eden gazik
nas4czony 70% alkoholem izopropylowym, a obok rriego gazik suchy, rozmlar
zlohonego gazika 4x4,5cm, a rozlohonego 9xl2cm, ffzylcrotnie ztoAone, 6 warstw,
pakowane pojedynczo w sasr.etki, 50 zestaw6w nasqrczony*nienas4c,zony w
opakowaniu zbiorczym- kart,cniku, wyr6b medyczny klasy I?
lub
G aziki wykonane z wysokogatunkowej wtokniny o gramatu rze 7 0 gl m2, jeden gazlk
nas4czony 70%o alkoholem iz;opropylowym, a obok niego gazik suchy, rozmiar
zNohonego gazika 4x4,5cm, arozlohonego l2xl2,5cm, czterokrotnte ztohone, 9
warstw, pakowane pojedyncilo w saszetki, 50 zestaw6w nas4czony*nienasQczony w
opakowan iu zbior czym- kart,oniku, wyrob medyczny klasy I?
lub
Pytanie

CzgS(

Gazil<i w'ykonane z wysokogatunkowej wl6kniny o 6;ramafurzeT\glm2, jeden gazik
fiasqazorry 70% alkoholem izopropylowym i0,5yo chlorheksydynq, a obok niego
gazik suchy, rozmiar zlo2onego gazil<a4x4,5cm, ar<>zlohonego 9x12cm, trzykrotnie

zloilone, t5 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 50 zestaw6w
nasqczon'y*nienasaczony
srpakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyr6b medyczny
"a/
klasy I?
lub
Gazikr w'ykonane z wysokogatunkowej wlokniny o gramaturueT\glnt2, jeden gazik
nasqazony 70% alkoholem izopropylowym i 0,5yo chlorheksydynq, a obok niego
gazik suchy, rozmiar zlohone,go gazika 4x4,5cm, arc>zlohonego l2xl'.2,5cm,
czterokrotnte zlohon% 9 warstw, pakowane pojedynezo w saszetki, 50 zestaw6w
nas4czon'y*nienasEczony w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyr61b medyczny
klasy I?
OdpowiedZ: Nie.

Pytanie 2
Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisa6 na kofrcu ustgp 5 o tresci: "Ustgpy 1
t 3 parugrafu 6 obowi4zuj4 pod warunkiem, 2e Zamawiajqcy oplacil vrszystkie
wystawione przez Wykonawcg na rzeez Zamawtaj4cego faktury w terminie do ich
oplacenia." (Aby wykluczy6 hipotetycznre sytuacjg, ,w kt6rej Zamawtaj4cy nie opNaca
fakfur, atnohe r6wnoczeSnie nalicza(,kary Wykonavrcy, gdy Wykonawca juz nie
mole nie maj4c zaplaty zatowar dostarcza6 dalej towaru, co moze skutkowactym,
2e na koricu Zamawiajqcy mohe nawet za niedostarczanie towaru prz<>z Wykonawcg
zprzyczyn braku zapLaty zaniego przez Zamawtaj4cego zosta( obci4zony karq,
w kt6rej t,o Wykonawaabgdzte winny, bo np. zamawiajqcy zerwie urnowg
z Wykonatwc4, bo ten nie dosrlarczatowaru). lub o dopisanie na koricu paragrafu 6
ustgpu 5 o treSci: "W przypadku niedotrzymaniaptzezZamawiaj?cego terminu
zaplaty fakfury za dostarczony towat, Wykonawcy pr:zysluguje praw o' naliczania
odsetek ustawowych i r6wnocze6nie przysluguje mu prawo naliczaniakar umownych
w wysokoSci 0.5% kwoty zfaknry brutto zakahdy dziehop6Znienia w platnoSci.
O d p ow i e ilf ,z Z apisy umo wy 1t o zo staj q b ez zmran.
r
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