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Kamienna Góra, 21.09.2021 r. 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Nazwa postępowania:  Dostawa zestawów operacyjnych, fartuchów, prześcieradeł i rękawic 
dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      TP 3/2021 
 

I.  Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz na podstawie art. 286 ust. 1 i 7Ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, 
że wpłynęły zapytania o następującej treści: 
 
 
Pytanie nr 1: 
Część 5  
Czy Zamawiający dopuści wycenę ubrań w rozmiarach S – XXL lub S – XXXL? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający dopuszcza wycenę ubrań w rozmiarach S – XXL lub S – XXXL. 
 
 
Pytanie nr 2: 
Część 6  
Czy Zamawiający wymaga minimalnych wymiarów: długość – 125 cm, szerokość – 160 cm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Nie. 
 
 
Pytanie nr 3: 
Pakiet 5, poz. 1 
Proszę o dopuszczenie kompletu w rozmiarach S-XXL. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający dopuszcza – zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 1. 
 
 
Pytanie nr 4: 
Pakiet 12, poz. 1 
Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający nie wydziela poz.1 do osobnego pakietu. 
 
 
Pytanie nr 5: 
Pakiet 12, poz. 1 
Proszę o dopuszczenie opakowań po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający dopuszcza opakowania po 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
 
 
Pytanie nr 6: 
Pakiet 12, poz. 1 
Proszę o dopuszczenie rękawic w rozmiarach S-XXL. 
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Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający dopuszcza rękawice w rozmiarach S-XXL. 
 
 
Pytanie nr 7: 
Część 12 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze uniwersalnym, który odpowiada rozmiarowi L? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
Pytanie nr 8: 
Część 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarze M-L, XL, XXL? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający dopuszcza fartuchy w rozmiarze M-L, XL, XXL 
 
 
Pytanie nr 9: 
Część 4 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni 2- komorowych w rozmiarze 38 x 40 cm 
(szerokość poszczególnych komór: 13 cm x 27,5 cm, 24 cm x 27,5 cm)? W przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kieszeni 2- komorowych w rozmiarze określonym w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 10: 
Część 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów operacyjnych dostępnych w rozmiarach S, M, 
L, XL, XXL? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Tak, zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 1. 
 
 
Pytanie nr 11: 
Cześć 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów pakowanych w opakowania handlowe po 
13 szt.? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów pakowanych w opakowania handlowe po 
13 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
 
 
Pytanie nr 12: 
Część nr 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?  
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm  
1 x serweta samoprzylepna, nieprzemakalna, dwuwarstwowa o wym. 150x 240cm,  
1 x serweta samoprzylepna, nieprzemakalna, dwuwarstwowa o wym. 180x180cm,  
2 x serweta samoprzylepna, nieprzemakalna, dwuwarstwowa o wym. 75x90cm, z dodatkową warstwą 
chłonną w strefie krytycznej  
1 x Serweta na stolik Mayo 79x145cm,  
1 x taśma samoprzylepna włókninowa 10x50cm  
4 x ręcznik celulozowy 30,5 x 34cm  
3 x fartuch pełnobarierowy z włókniny typu SMMMS o gramaturze w strefie krytycznej 85g/m2, zapinany 
przy szyi na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, posiadającego dodatkowe 
nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach rozm. XL  
1 x fartuch pełnobarierowy z włókniny typu SMMMS o gramaturze w strefie krytycznej 85g/m2, zapinany 
przy szyi na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, posiadającego dodatkowe 
nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach rozm. L  
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Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę 
identyfikującą dostawcę oraz kod kreskowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu, przy czym wymagane są tylko 
dwa (2) fartuchy pełnobarierowe. 
 
 
Pytanie nr 13: 
Część nr 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego ubrania chirurgicznego? Komplet 
chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza + spodnie) przeznaczony do stosowania przez personel 
medyczny w środowisku bloku operacyjnego, wykonany z antystatycznej, nieprześwitującej włókniny 
polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Krój uniseks. Bluza posiada krótki rękaw, 2 kieszenie, 
pod szyją wycięcie w serek wykończone białą lamówką, rękawy niepodwinięte, nieobszyte bez ściągaczy. 
Spodnie posiadają troki wykonane z identycznego materiału i nogawki bez ściągaczy. Komplety dostępne 
w kolorze niebieskim. Każdy komplet pakowany osobno w przezroczystą torebkę plastikową z wyraźnym 
oznaczeniem rozmiaru. Rozmiary S, M, L, XL, 2XL. Produkt spełnia normę EN 13795-2, zgodny z 
dyrektywą EEC 93/42? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompletu opisanego w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 14: 
Część nr 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?  
1 taśma przylepna 9 x 50 cm  
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm,  
2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm  
2 serwety przylepne 75 x 90 cm  
1 serweta przylepna dwuwarstwowa 180 x 180 cm  
1 serweta przylepna dwuwarstwowa150 x 240 cm  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm  
Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę 
identyfikującą dostawcę oraz kod kreskowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 15: 
Część nr 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu ?  
1 taśma przylepna 9 x 50 cm  
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm- składana w sposób 
zapewniający aseptyczny sposób aplikacji  
4 ręczniki celulozowe do osuszania rąk 30,5 x 34 cm  
2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm  
 
Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 
2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. 
Całkowita gramatura 140 g/m2, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm. Serweta na stół instrumentariuszki, 
rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, 
PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60μm, w części chłonnej 
polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 , warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, całkowita gramatura 
85g/m2 . Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33μm) o 
gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Na opakowaniu 4 etykiety 
samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę identyfikującą dostawcę oraz kod 
kreskowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu. 
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Pytanie nr 16: 
Część nr 8 dotyczy czerwonej serwety Mayo  
Obłożenie stolika Mayo zarówno pakowane pojedynczo jako wyrób sterylny, jak i będący elementem 
zestawu sterylnego operacyjnego, jest wyrobem medycznym sterylnym, podlegającym tylko i wyłącznie 
regulacjom przewidzianym dla wyrobu medycznego. Główną regulacją dotyczącą wyrobów medycznych 
jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. 
Regulacja ta, oprócz wielu uwarunkowań dotyczących wymagań jakościowych, wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa, projektowania wytwarzania, dostarczania oraz analizy z zachowania wyrobu po 
wprowadzeniu do obrotu, nakłada na wytwórców wyrobów, jak również na importerów dystrybutorów i 
bezpośrednich użytkowników jednoznaczne wymagania dotyczące użytkowania tego typu wyrobów. Każdy 
z dostępnych na polskim rynku wyrobów tego typu, jest wyrobem jednorazowego użytku, co oznacza że po 
zakończonym zabiegu powinien zostać zutylizowany zgodnie z odpowiednimi regulacjami i nie może być 
używany powtórnie do żadnych celów. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia stosowania wyrobu 
medycznego, może skutkować naruszeniem artykułu 5 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego w sprawie wyrobów medycznych. Ktokolwiek z użytkowników końcowych, kto będzie używał 
wyrobu medycznego niezgodnie z jego przewidzianym przeznaczeniem i zastosowaniem, musi 
jednocześnie liczyć się z przejęciem obowiązków wynikających z bycia producentem tego wyrobu, na 
podstawie zapisów art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów 
medycznych. Użytkownik takiego wyrobu, używając go niezgodne z deklarowanym przez producenta 
przeznaczeniem, przejmując na podstawie art. 16 MDR obowiązki producenta – pozbawia się wszelkich 
roszczeń w stosunku do pierwotnego wytwórcy wyrobu medycznego. Zdejmuje to jakąkolwiek 
odpowiedzialność z pierwotnego wytwórcy wyrobu medycznego za ten produkt. Jednocześnie należy 
nadmienić że takie postępowanie - czyli użycie po zakończonym zabiegu operacyjnym obłożenia na stolik 
Mayo kolorze czerwonym jako worka na odpady medyczne zakaźne, jest niezgodne z zapisami § 3 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania z odpadami medycznymi.  
Mając na uwadze powyższe wnosimy o usunięcie zapisu konieczności zaoferowania zestawu 
uniwersalnego z czerwoną serwetą na stolik Mayo. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez usunięcie w opisie Części 8 (Załącznik nr 1.8 do Formularza 
oferty) zapisu dotyczącego czerwonej serwety na stolik Mayo. 
 
 
Pytanie nr 17: 
Część nr 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?  
1 taśma przylepna 9 x 50 cm  
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm  
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm  
2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta przylepna 150 x 240 cm  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm  
 
Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 
warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. 
Całkowita gramatura 140 g/m2, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm. Serweta na stół instrumentariuszki, 
rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, 
PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60μm, w części chłonnej 
polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 , warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, całkowita gramatura 
85g/m2 . Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o 
gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Na opakowaniu 4 etykiety 
samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę identyfikującą dostawcę oraz kod 
kreskowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 18: 
Część 9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?  
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm  
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm  
2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm  
1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem 
i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do 
zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)  
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1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm  
Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 
warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. 
Całkowita gramatura 140 g/m2, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm.Serweta na stół instrumentariuszki, 
rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, 
PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60μm, w części chłonnej 
polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 , warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, całkowita gramatura 
85g/m2 .  
Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33μm) o gramaturze 60 
g/m2 w części podstawowej. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1:2019. Na 
opakowaniu minimum 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności 
oraz nazwę marki służące do archiwizacji danych. W widocznej części opakowania umieszczona etykieta 
pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne 
oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 19: 
Pakiet 3 
Czy Zamawiający dopuści rozmiary M,L,XL,XXL? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Tak, zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 8. 
 
 
Pytanie nr 20: 
Pakiet 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawu uniwersalnego 
o następujących właściwościach i parametrach: 
• Sterylny, jednorazowego użytku 
• Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni 
• Osłona Mayo ze wzmocnieniem 
• Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier 
• Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą 
ważności i informacją o producencie 
• Gramatura 62g/m2 
• Zgodność z normą PN-EN 13795 
 
Skład 
2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 
30x60cm 
1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 
30x60cm 
1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad 
chłonny30x60cm 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; 
4 ręczniki 30 x 40cm 
1 kieszeń dwukomorowa 2x15x40cm 
1 fartuch standard z włókniny SMMMS gramatura 35g/m2, rozmiar L 
2 fartuchy wzmocnione z włókniny SMMMS gramatura 35g/m2 (gram. wzmocnień 40g/m2), rozmiar XL 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 21: 
Pakiet 4  
Czy Zamawiający dopuści  

Zestaw uniwersalny  
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• Sterylny, jednorazowego użytku 

• Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, nieprzemakalny 

• Osłona Mayo ze wzmocnieniem  

• Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier 

• Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym,  nr serii, datą ważności i 
informacją o producencie   

• Gramatura 62g/m2 

• Zgodność  z normą PN-EN 13795  
 
 Skład     
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm;  

• 1 serweta na stolik Mayo                            80 x 145cm;  

• 1 serweta samoprzylepna                          180 x 180cm;  

• 1 serweta samoprzylepna                          150 x 240cm;  

• 2 serwety samoprzylepne                           75 x 100cm;  

• 2 włókninowe  OP taśmy                            10 x 50 

• 4 ręczniki     30 x 40 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
Pytanie nr 22: 
Pakiet 4  
Czy Zamawiający dopuści  

Zestaw uniwersalny  
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• Sterylny, jednorazowego użytku 

• Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, nieprzemakalny 

• Osłona Mayo ze wzmocnieniem  

• Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier 

• Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym,  nr serii, datą ważności i 
informacją o producencie   

• Gramatura 62g/m2 

• Zgodność  z normą PN-EN 13795  

Skład     

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm;  

• 1 serweta na stolik Mayo                            80 x 145cm;  

• 1 serweta samoprzylepna                          180 x 180cm;  

• 1 serweta samoprzylepna                          150 x 240cm;  

• 2 serwety samoprzylepne                           75 x 100cm;  

• 2 włókninowe  OP taśmy                            10 x 50 

• 4 ręczniki              30 x 44 

• 1 fartuch chirurgiczny XL 

• 1 Fartuch chirurgiczny XXL 

Odpowiedź na pytanie nr 22: 
Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 23: 
Pakiet 4 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści Kieszeń dwukomorowa samoprzylepna 
• Sterylna, jednorazowego użytku 
• Wykonana z nieprzemakalnej folii PE (grubość 0,08 mm), wykończona taśmą samoprzylepną 
• Opakowanie a’1szt. typu folia-papier 
• Trzy naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym,  nr serii, datą ważności i 
informacją o producencie   
• Zgodność  z normą PN-EN 13795  
Rozmiar 2x15cmx30cm lub  2x15cmx40cm 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający dopuszcza kieszeń na płyny opisaną w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 24: 
Pakiet 5 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar S,M,L,XL,XXL? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Zamawiający dopuszcza – zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 1. 
 
 
Pytanie nr 25: 
Pakiet 6  
Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Nie. 
 
 
Pytanie nr 26: 
Pakiet 6 
Czy Zamawiający dopuści koszulę do kolan? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 26: 
Tak. 
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Pytanie nr 27: 
Pakiet 7  
Czy Zamawiający dopuści  

Zestaw uniwersalny 1 

 
• Sterylny, jednorazowego użytku 

• Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni 

• Osłona Mayo ze wzmocnieniem 

• Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier 

• Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą 
ważności i informacją o producencie 

• Gramatura 62g/m2 

• Zgodność z normą PN-EN 13795 
 

Skład 

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm; 

• 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; 

• 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm; 

• 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm; 

• 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm; 

• 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 

• 4 ręczniki 30 x 40 
 
Odpowiedź na pytanie nr 27: 
Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 28: 
Część 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości, tj. 1200 opakowań? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28: 
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań. 
 
 
Pytanie nr 29: 
Część 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości, tj. 760 opakowań? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 29: 
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań. 
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Pytanie nr 30: 
Część 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów dostępnych w rozmiarach M-XXL? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 30: 
Tak, zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 8. 
 
 
Pytanie nr 31: 
Część 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający oczekuje aby fartuchy były zgodne z aktualną normą EN 13795-1:2019: Odzież i 
obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy 
chirurgiczne? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 31: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 32: 
Część 4, pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalny z fartuchami o nieznacznych 
różnicach w składzie: 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm 
• 1 x fartuch chirurgiczny standard, XL 
• 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm 
• 1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm 
• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm 
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm 
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm 
Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 
producenta. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 32: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 33: 
Część 4, pozycja 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepnych kieszeni na płyny 30 x 40 cm (kieszeń lewa 
15 x 30 cm, kieszeń prawa 25 x 30 cm), dwukomorowe? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 33: 
Zamawiający dopuszcza kieszeń na płyny opisaną w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 34: 
Część 5, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści komplet operacyjny dostępny w rozmiarach S-XXL? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 34: 
Zamawiający dopuszcza – zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 1. 
 
 
Pytanie nr 35: 
Część 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym (długość 110cm, szerokość 140cm)? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 35: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
 
Pytanie nr 36: 
Część 6, pozycja 1 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości, tj. 150 opakowań? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 36: 
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań. 
 
 
Pytanie nr 37: 
Część 7, pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych o 
składzie: 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm,  
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm,  
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm,  
Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 
producenta. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 37: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 38: 
Część 9, pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów brzuszno-kroczowych o składzie: 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny 
• 4 x ręcznik chłonny 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo 
• 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym 
w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza 
o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 
Ponadto w skład zestawu wchodzi: 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 
• 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 
Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne 
typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 38: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 39: 
Część 10, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści ręcznik wykonany z wysokiej jakości celulozy w rozmiarze 70x40cm  
i gramaturze 50 g/m2? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 39: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
Pytanie nr 40: 
Część 10, pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50szt z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości, tj. 192 opakowania? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 40: 
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’50szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań. 
 
 
Pytanie nr 41: 
część 1, punkt 6 
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Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym 
kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu.)? Czy 
Zamawiający wymaga np. rozkładania towaru po regałach, czy też roznoszenia po Działach? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 41: 
Zgodnie z SWZ, po stronie Wykonawcy leży wyładunek dostarczonego towaru w magazynie apteki 
szpitalnej. Zamawiający nie wymaga rozkładania towaru na regałach i roznoszenia po oddziałach szpitala. 
 
 
Pytanie nr 42: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie §4 pkt 5 Umowy poprzez nadaniu mu brzmienia: "W przypadku 
wystąpienia trzech udokumentowanych oraz *uznanych* reklamacji, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 42: 
Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

W § 4 Tomu II SWZ (Projekt umowy) ust.5 przyjmuje następujące brzmienie: 

„5. W przypadku wystąpienia trzech udokumentowanych oraz uznanych reklamacji, Zamawiający ma 
prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.” 

 
 
Pytanie nr 43: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 4, poz. 1 kieszeni jednokomorowej o 
wym. 30x40 cm zamiast 38x40cm. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 43: 
Zamawiający dopuszcza kieszeń jednokomorową o wymiarach 30 x 40 cm. 
 
 
Pytanie nr 44: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 7, poz. 1 taśmy samoprzylepnej o 
wym. 10x50cm zamiast 9x25 cm. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 44: 
Zamawiający dopuszcza taśmę samoprzylepną o wymiarach 10 x 50 cm. 
 
 
Pytanie nr 45: 
dotyczy Pakietu nr 7:  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw w skład którego wchodzą następujące elementy:  
a) 1x serweta górna z taśmą samoprzylepną 240x150 cm  
b) 2x serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75 cm  
c) 1x serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175x175 cm  
d) 1x taśma samoprzylepna 9x49 cm  
e) 4x ręczniki chłonne 18x25 cm  
f) 1x osłona na stolik MAYO 79x145 cm  
g) 1x serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 140x190 cm  
Wymaga się, aby serwety (a,b,c): - były wykonane z laminatu dwuwarstwowego (strefa krytyczna) - 
gramatura laminatu > 60 g/m2 (strefa krytyczna) - odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie 
hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety >99cm H2O - jedną z warstw ma stanowić folia PE - 
wytrzymałość na wypychanie na sucho (strefa krytyczna) > 87 kPa Ilość w opakowaniu 14 szt.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 45: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 46: 
Pakiet nr 5 - proszę o specyfikację materiału z jakiego powinien być wykonany komplet operacyjny (rodzaj, 
gramatura), czy wykonawca ma dowolność w wyborze materiału? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 46: 
Zamawiający wymaga kompletu włókninowego, nieprześwitującego, wiązanego na troki lub z gumką – do 
wyboru przez Zamawiającego. 
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Pytanie nr 47: 
Część 3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów pakowanych wraz z 
dwoma ręcznikami o wymiarach 30x40 cm i zawiniętych w serwetę włókninową. Pozostała parametry 
zgodnie z SWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 47: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Pytanie nr 48: 
Pytania do projektu umowy: 
Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 
dni roboczych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 48: 
Zamawiający pozostawia w tym zakresie postanowienia SWZ bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 49: 
Pytania do projektu umowy: 
Wnosimy o modyfikację § 11 UST. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar 
umownych do wysokości: 
a. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. a); 
b. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. b); 
c. 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. c). 
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 2021 r. poz. 1129 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). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 49: 
Zamawiający pozostawia wysokość kar umownych bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 50: 
Pytania do projektu umowy: 
Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 2 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni 
od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej 
zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 
1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia 
z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę 
karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 50: 
Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie specjalnej klauzuli,  natomiast w przypadku, jeżeli wystąpią 
okoliczności wynikające ze stanu epidemii i mające bezpośredni wpływ na realizację dostaw przez 
Wykonawcę, zastosowanie będzie miał w tym przepis art. 15r ustawy z dnia 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.  
 
 
Pytanie nr 51: 
Pytania do projektu umowy: 
Wnosimy o modyfikację § 15 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku 
zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 2 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 
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zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie 
Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. 
uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego 
aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 51: 
Zgodnie z § 15 ust.2 i 3 Projektu umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana wynagrodzenia 
brutto obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie. Zamawiający 
pozostawia wymóg aneksu bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 52: 
Pytania do projektu umowy: 
Wnosimy o modyfikację § 15 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 10 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. 

Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w przypadku umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest zobligowany do zawarcia w jej 

treści postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacji zamówienia. 

Powyższa zmiana nie ogranicza się wyłącznie do umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może 

również zostać przewidziana w innej umowie tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak słusznie 

zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, 

pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem 

związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych 

zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym 

samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.” (M. 

Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021). 

Odpowiedź na pytanie nr 52: 
Zamawiający nie wprowadza proponowanego zapisu. 
 
 
Pytanie nr 53: 
Część 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy w następujących rozmiarach:  M (długość całkowita 115 cm), L (długość 
całkowita 125 cm), XL (długość całkowita 140 cm), XXL (długość całkowita:  155 cm)? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 53: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 54: 
Część 5 
Czy Zamawiający dopuści komplety operacyjne w następujących rozmiarach: S,M,L,XL, XXL? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 54: 
Zamawiający dopuszcza – zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 1. 
 
 
Pytanie nr 55: 
Część 7 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie: 
SERWETA DWUWARSTWOWA 240X150CM Z PRZYLEPCEM - 1 szt. 
SERWETA DWUWARSTWOWA 90X75CM Z PRZYLEPCEM - 2 szt.  
SERWETA DWUWARSTWOWA 180X150CM Z PRZYLEPCEM - 1 szt.  
SERWETKA WŁÓKNINOWA 40G 30X30CM 2 szt.  
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM 1 szt.  
TAŚMA MEDYCZNA PRZYLEPNA 9X50CM - 1 szt. 

Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 
producenta.  Opakowanie A1 szt. zestawu. 
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Odpowiedź na pytanie nr 55: 
Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 56: 
Część 9 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:  
KIESZEŃ  2-KOMOROWA 42X35CM Z KSZTAŁTKĄ I PRZYLEPCEM - 1 SZT. 
SERWETA 56 GR/M2, 90 X 75 CM - 1 SZT 
SERWETA 73 GR/M2, 260 X 240 CM Z FOLIĄ CHIRURGICZNĄ, OTWOREM W ROZMIARZE:  34 X 30 CM, 
OTWOREM W ROZMIARZE 15X 10 CM I PRZYLEPCEM I ZINTEGROWANYMI NOGAWICAMI - 1 SZT. 
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40 G, 40 X 20 CM - 4 SZT. 
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM - 1 SZT 
SERWETA NA STÓŁ INSTRUMENTARIUSZKI 190X150CM - 1 SZT. 
TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM Z PRZYLEPCEM - 1 SZT.  

Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 
producenta. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 56: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
Pytanie nr 57: 
dot. treści umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 11 w następujący sposób: 
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca lub za odstąpienie Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego - w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, 
b) za zwłokę w realizacji dostawy zamówionych produktów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 
wysokości 0,5% wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
określonego w § 6 ust.2, 
c) za zwłokę w wymianie towaru będącej skutkiem uzasadnionej reklamacji – w wysokości 0,5% wartości 
(brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.3. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 57: 
Zamawiający pozostawia zapisy dotyczące kar umownych bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 58: 
dot. treści umowy 
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie 
wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 58: 
W przypadku braku możliwości dostarczenia wyrobów zaoferowanych w ofercie z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zamienników o nie gorszych 
parametrach i w takiej samej cenie, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 

 
 
 

Prezes Zarządu 
 
 Barbara Kosak 


