
Poznań 23 września 2019 

 
 

Wyjaśnienia treści siwz: 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego 
użytku 2. 
Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 27/19 
 

 
Pakiet 2a 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w opisie materiału szewnego nie nastąpiła omyłka i 
czy Zamawiający ma na myśli materiał szewny wchłaniający się w okresie 60-90 dni? 
 
Odp. Zamawiający ma na myśli materiał szewny wchłaniający się w okresie 60-90 dni. 
 
Pakiet 2c 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w opisie przedmiotu zamówienia nie nastąpiła 
omyłka, ponieważ Pakiet 2c zawiera 12 pozycji, a Zamawiający opisując wymagania dotyczące 
materiału szewnego wspomniał o pozycji 16, 17 i 18? 
 
Odp. Zamawiający wykreśla pozycji 16, 17 i 18. 
 
Pakiet 2c, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 12 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pakiet 2c, poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 17 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku 2 

 Numer postępowania 27/19 

 

jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi zapytaniami: 

 

Pakiet nr 2a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z polidioksanonu o 

podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28dniach, ok. 50% po 42 dniach? 

Pakiet nr 2a – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni? 

Pakiet nr 2a, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o długości 

26mm? 



Pakiet nr 2b - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z polidioksanonu o 

podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach? 

Pakiet nr 2b, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? 

Pakiet 2a i 2b - Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o 

wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby 

przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym 

użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji 

przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą 

zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu, aby opakowania 

zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim? Jednocześnie gwarantujemy, że 

instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim? 

Pakiet 2c – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pakietu 2c z pakietu 2? Takie rozwiązanie 

pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu w pakiecie 2 

 

Pakiet nr 3, pozycja 7-9- Czy Zamawiający kompresy pakowane 50 x 2 szt. z przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

Odp. TAK dopuszcza 

 

Pakiet nr 3, pozycja 13-16 Czy Zamawiający dopuści opaskę pakowaną w opakowanie papierowe? 

Odp. TAK dopuszcza 

 

Pakiet nr 3, pozycja 13-16 Czy Zamawiający dopuści opaskę pakowaną w kartonik? 

Odp. TAK dopuszcza 

 

Pakiet nr 3, pozycja 17-19- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut? 

Odp. TAK dopuszcza 

 

Pakiet nr 3, pozycja 17-19- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie do 3 minut? 

Odp. TAK dopuszcza 

 

Pakiet nr 3, pozycja 17-19- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1 szt. z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odp. TAK dopuszcza 

 

Pakiet nr 3, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowy pakowane a’6 szt. z 

przeliczeniem zamawianej ilości? 



Odp. TAK dopuszcza 

 

Pakiet nr 3, pozycja 23- Czy Zamawiający dopuści watę o chłonności 10g/g, pakowaną w opakowanie 

papierowe? 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 3, pozycja 25, 26- Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’25szt z przeliczeniem 

zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę? 

Odp. TAK dopuszcza 

 

Pakiet nr 3, pozycja 26- Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm? 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 3, pozycja 25, 26- Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier? 

Odp. TAK dopuszcza 

 

Pakiet nr 3, pozycja 28, 29, 34 - Czy Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe wykonane z 70-80% 

przędzy poliamidowej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej? 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 4, pozycja 1-3- Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy? 

Pakiet nr 4, pozycja 1-3- Czy Zamawiający dopuści przylepiec z prostymi brzegami? 

Pakiet nr 4, pozycja 4-5- Czy Zamawiający dopuści przylepiec z prostymi brzegami? 

Pakiet nr 4, pozycja 3-8- Prosimy o doprecyzowanie czy jednostką miary jest szt. czy op.? 

 Pakiet nr 4, pozycja 11- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego 

pakietu? 

Pakiet nr 4, pozycja 15- Czy Zamawiający dopuści paski do łączenia brzegów ran w rozmiarze 

13x100mm? 

Pakiet nr 4, pozycja 16- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25 szt. z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Pakiet nr 4, pozycja 19- Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm? 

Pakiet nr 4, pozycja 20- Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a’50 szt. z przeliczeniem 

zamawianej ilości i wyceną za sztukę? 

Pakiet nr 4, pozycja 21- Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a’30 szt. z przeliczeniem 

zamawianej ilości i wyceną za sztukę? 

 

Odp. Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga dostarczenia asortymentu zgodnie  z opisem. 



 

Pakiet nr 5, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowo-

polietylenowej z przodu i na rękawach – gramatura 39g/m2, z tylu z włókniny polipropylenowej 27g/m2? 

 

Pakiet nr 5, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane a’10 szt. z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

 

Pakiet nr 5, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o prostym standardowym kroju? 

Pakiet nr 5, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarze L i XL? 

Pakiet nr 5, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny? 

Pakiet nr 5, pozycja 3,4 - Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 180cm 

H2O? 

Pakiet nr 5, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm? 

Pakiet nr 5, pozycja 6- Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’10 szt. z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

 

Odp. Zamawiający w Pakiecie 5 wymaga dostarczenia asortymentu zgodnie z opisem. 
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Działając w imieniu zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:  

 

 

Pakiet 3, poz. 10-12 

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej  100%, gdyż włókna 

wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa 

niekorzystnie na komfort pacjenta? 

Odp. TAK dopuszcza 

 

Pakiet 3, poz. 1-16, 28-32,34 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-16, 28-32,34 z pakietu 3. Podział pakietu zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 

pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja 



będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do 

wartości rynkowej. 

Odp. NIE 

 

Pakiet 3, poz. 28-29,34 

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej 

wielkości oczek? 

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm  

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm  

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 

Odp. NIE 

 

 

Pakiet 3, poz. 28-29,34 

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary 

przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w. 

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. 

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 

 

Odp. NIE 

 

Pakiet 3, poz. 28-29,34 

Czy zamawiający wymaga wyceny za 25 mb w stanie rozciągniętym? 

Odp. Zgodnie z siwz 

 

Pakiet 3, poz. 30-32, 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i 

zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odp. TAK dopuszcza 

 



 

Pakiet 5, poz. 1-2,5,7 

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,5,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

Odp. Zgodnie z siwz 

 

Pakiet 5, poz. 1 

Czy  zamawiający dopuści fartuch ochronny podfoliowany, ze ściągaczem dzianinowym o szerokości 5 cm, 

wiązany z boku i na szyi , wykonany z polipropylenu o gramaturze 30 g/m2 + polietylen PE, w kolorze białym, o 

długości 115 cm, pakowane po 10 szt. w opakowaniu -100 szt. w kartonie, Oznakowanie CE zgodnie z EU 

Dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EEC, klasa 1, niesterylna? 

Pakiet 5, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp. Zgodnie z siwz 

 

Pakiet 5, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? 

 

Pakiet 5, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL? 

 

Pakiet 5, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm? 

 

Pakiet 5, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm? 

 

Pakiet 5, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

Pakiet 5, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, 

wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym 

ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? 

  



 

Pakiet 5, poz. 2 

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym 

ściągaczem? 

 

Odp. Zgodnie z siwz cały pakiet 5. 
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ZAPYTANIA I WNIOSKI DO SIWZ 

  

Dotyczy pakietu 6 poz 1 

Prosimy Zamawiającego o podanie pojemności wkładów jednorazowych np. 1L, 2L lub 3L 

 

Odp. pojemności wkładów jednorazowych -1L, 

  

Dotyczy pakietu 6 poz 1 

Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej średnicy portu do wsypywania proszku żelującego np. 

25mm 

 

Odp. minimalna średnica portu do wsypywania proszku żelującego 25mm 

 

  

Dotyczy pakietu 6 poz 3 

Prosimy Zamawiającego o podanie modelu pistoletu z jakim mają być kompatybilne igły 

 

Odp. Automatyczny pistolet do biopsji MEDGUN firmy Beryl. 

  

Dotyczy Pakietu 6 poz 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł od 12G do 20G (40 sztuk) dzięki temu użytkownik uzyska 

większą ilość rozmiarów 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza igieły od 12G do 20G  

 

Dotyczy pakietu 6 poz 4  

Prosimy o wydzielenie ww poz do oddzielnego pakietu. Wydzielenie to zwiększy liczbę składanych 

ofert konkurencyjnych. 

 

Odp. Zamawiający wydziela do osobnego pakietu nr 7. 

 

  

Dotyczy pakietu 6 poz 6  

Prosimy  o dopuszczenie proszku żelującego w saszetkach 25 gram 

 

Odp. TAK dopuszcza 

 

Dotyczy zapisów SIWZ 

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka pisarska w opisie oznaczenia koperty? 

 

Odp. ???????? 

 



Dotyczy zapisów SIWZ 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne 

oświadczenie wraz z ofertą. 

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  

Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone 

wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy 

w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji 

takiego oświadczenia po stronie wykonawcy, 

 

Odp. Dopuszczamy do złożenia z ofertą w/w oświadczenia.   

 

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu do 72 godzin. 

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 24 godzin jest z obiektywnych 

przyczyn terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się 

przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 

 

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1 

Naszym zdaniem, kary umowne za opóźnienia winny być naliczane w kwocie 0,5% od wartości netto 

niezrealizowanej dostawy, a nie od wartości niezrealizowanej części umowy brutto. 

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w 

terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są 

równoprawne. 

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego w terminie świadczenia 

(czyli dostawy). 

 

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1 

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej części 

umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto. 

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w 

terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są 

równoprawne. 

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia. 

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy. 

 

 

 

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

 

Pakiet 3 

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy kopertowanej jałowej? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 3 

Pozycje 13-16 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej z 

zapinką (opaska o szerokości 15 cm – poz. 16 posiada 2 zapinki), pakowana pojedynczo w 

kartonik, o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 160 sztuk? 

Odp. TAK 



 

 

Pakiet 3 

Pozycje 17-19 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych 

szybkowiążących nawiniętych na rolkę z ekologicznej tektura ulegającej biodegradacji, 

ułatwiającej wyciskanie i modelowanie opaski, o czasie wiązania 4-6 minut – pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

 

Odp. TAK 

 

Pakiet 3 

Pozycje 20-22 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania syntetycznej wyściółki 

pod gips pakowanej po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości oraz 

zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę tj. po 401 opakowań? 

 

Odp. TAK 

 

Pakiet 3 

Pozycja 23– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny owiniętej w papier 

pakowy, lignina o chłonności 9,2 – 10,5 g/g? 

 

Odp. TAK 

 

 

Pakiet 3 

Pozycja 25 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kombinowanych 

kompresów chłonnych, sterylnych w rozmiarze 10 x 20 cm w opakowaniu 25 x 1 szt z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 48 opakowań? 

Odp. TAK 

 

 

Pakiet 3 

Pozycja 26 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kombinowanych 

kompresów chłonnych, sterylnych w rozmiarze 10 x 10 cm w opakowaniu 25 x 1 szt z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 32 opakowań? 

 

Odp. TAK 

 

Pakiet 3 

Pozycja 27 – czy Zamawiający wyłączy wymienioną pozycję z całości zamówienia i utworzy 

z niej odrębny przedmiot zamówienia, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej 

liczbie Wykonawców. 

Odp. NIE 

 

 

Pakiet 3 

Pozycja 28-29, 34 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowy elastyczny 

rękaw o składzie: 68% bawełna, 24% poliamid, 8% elastan? 

Odp. NIE 



 

 

Pakiet 3 

Pozycja 35-36 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów niejałowych w 

opakowaniu: 

Poz. 35 – a’1000 sztuk 

Poz. 36 – a’2 x 500 sztuk  

Z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę tj. po 3 

opakowania? 

 

Odp. TAK 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione 

słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka 

(czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także 

niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności 

wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc 

tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” 

 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto 

przedmiotu umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana 

od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w 

przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania 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. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy. 
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Pytanie 1 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 33 i 
dopuści: 
Gaziki do oczyszczania i odkażania skóry przed iniekcjami, wykonane z 
wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem 
izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, 
trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w 
opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? 
lub 



Gaziki do oczyszczania i odkażania skóry przed iniekcjami, wykonane z 
wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem 
izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, 
czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek 
w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? 
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu nr 3. 


