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Polanica- Zdrój, dnia 25.04.2022 r.
L.dz. EZP.3820.77.2022
Znak sprawy ZP/TP/2022/13 – opatrunki
Uczestnicy postępowania

dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z
dostawą i rozładunkiem materiałów opatrunkowych oraz zestawów do zabiegów operacyjnych dla Specjalistycznego
Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji,
oznaczonego ZP/TP/2022/13 – opatrunki, zostały wniesione następujące zapytania:
Pytanie 1, Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści tupfer w kształcie kuli, pakowany po 250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych
ilości?
Odpowiedź 1: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 2, Pakiet 2, pozycje 4, 7

Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy pakowany po 100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź 2: TAK.
Pytanie 3, Pakiet 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową?
Odpowiedź 3: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 4, Pakiet 3, pozycja 8
Czy Zamawiający ma na myśli gazę opatrunkową o powierzchni 1/2m2?
Odpowiedź 4: TAK.
Pytanie 5, Pakiet 3, pozycja 9
Czy Zamawiający ma na myśli gazę opatrunkową o powierzchni 1m2?
Odpowiedź 5: TAK.
Pytanie 6, Pakiet 3, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?
Odpowiedź 6: TAK.
Pytanie 7, Pakiet 5, pozycje 1-2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych
ilości?
Odpowiedź 7: TAK.
Pytanie 8, Pakiet 6, pozycja 6
Czy Zamawiający ma na myśli wycenę za opakowanie 50szt blistrów a’10 sztuk?
Odpowiedź 8: TAK, Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie 50szt blistrów a’10 sztuk.
Pytanie 9, Pakiet 6, pozycja 7
Czy Zamawiający ma na myśli wycenę za opakowanie 50szt blistrów a’3 sztuki?
Odpowiedź 9: TAK, Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie 50szt blistrów a’3 sztuki.
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Pytanie 10, Pakiet 6, pozycja 8
Czy Zamawiający ma na myśli wycenę za opakowanie 50szt blistrów a’6sztuk?
Odpowiedź 10: TAK, Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie 50szt blistrów a’6sztuk.
Pytanie 11, Pakiet 6, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści przylepne paski w rozmiarze 13 x 100mm?
Odpowiedź 11: TAK.
Pytanie 12, Pakiet 7, pozycje 1-3
Czy Zamawiający dopuści elastyczną opaskę o rozciągliwości 100-140%?
Odpowiedź 12: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 13, Pakiet 7, pozycje 4-8
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność
postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.
Odpowiedź 13: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 14, Pakiet 9, pozycje 3, 6
Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy pakowany po 10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź 14: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 15, Pakiet 9, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy 17 nitkowy 16 warstwowy, pakowany a’100szt z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilości?
Odpowiedź 15: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 16, Pakiet 15 pozycje 1-5
Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6min?
Odpowiedź 16: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 17, Pakiet 15 pozycje 1-5
Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 3min?
Odpowiedź 17: TAK.
Pytanie 18, Pakiet 15, pozycje 6, 7
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź 18: TAK.
Pytanie 19, Pakiet 15, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź 19: TAK.
Pytanie 20, Pakiet 18, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści folię z poliuretanu w rozmiarze części klejącej 60 x 46cm?
Odpowiedź 20: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 21, Pakiet 18, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści folię z poliuretanu w rozmiarze części klejącej 42 x 36cm?
Odpowiedź 21: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 22, Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię z poliuretanu w rozmiarze części klejącej 40 x 28cm?
Odpowiedź 22: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 23, Pakiet 18, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści folię z poliuretanu w rozmiarze części klejącej 10 x 18cm?
Odpowiedź 23: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 24, Pakiet 18, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści folię z poliuretanu w rozmiarze części klejącej 15 x 20cm?
Odpowiedź 24: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 25, Pakiet 18, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 2,5cm x 9,14m?
Odpowiedź 25: Zgodnie z SWZ.
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Pytanie 26, Pakiet 18, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści przylepiec z mikroperforacją umożliwiającą dzielenie bez użycia nożyczek?
Odpowiedź 26: Tak dopuszcza.
Pytanie 27, Pakiet 18, pozycja 8, 12, 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź 27: Tak dopuszcza.
Pytanie 28, Pakiet 18, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź 28: Tak dopuszcza.
Pytanie 29, Pakiet 18, pozycje 10, 13
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i
zaokrągleniem do pełnych opakowań handlowych?
Odpowiedź 29: Tak dopuszcza.
Pytanie 30, Pakiet 18, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź 30: Tak dopuszcza.
Pytanie 31, Pakiet nr. 04
Czy Zamawiający dopuści w pak. 04 jałowe kompresy wykonane z bawełny o chłonności 8,46 krotnej wagi suchego wacika
o rozmiarach:
Poz. 1 - 12x12mm lub 20x20mm
Poz. 2 – 20x70mm lub 25x50mm
Poz. 3 – 70x70mm ?
Odpowiedź 31: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 32, Pakiet nr 11
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie 11 w poz.1 i 2 w kolumnie JM miał na uwadze opakowania o
pojemności 20 szt. czy Wykonawca ma podać cenę za szt. w/w kolumnie. Jeżeli za szt. to proszę o przeliczenie
zamawianych ilości.
Odpowiedź 32: Zamawiający w Pakiecie nr 11 oczekuje:
w poz. 1 – 400 szt.
w poz. 2 – 200 szt.
w związku z tym modyfikuje zapis w kolumnie „Ilość” i „JM” w Załączniku nr 2 do SWZ – formularz
asortymentowo-cenowy zaznaczając zmiany na czerwono.
Pytanie 33, Pakiet nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów wykonanych z prasowanego jedwabiu, pakowanych sterylnie
po 10 sztuk w blistrze? Czy w przypadku wyrażenia zgody Zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania:
w pozycji nr 1 - 1000 sztuk opakowań zawierających 10 sztuk kompresów zapakowanych sterylnie w blistrze?
w pozycji nr 2 - 250 sztuk opakowań zawierających 10 sztuk kompresów zapakowanych sterylnie w blistrze?
w pozycji nr 3 - 150 sztuk opakowań zawierających 10 sztuk kompresów zapakowanych sterylnie w blistrze?
Odpowiedź 33: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 34, Pakiet nr 4, poz.1

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 12x12mm lub 20x20mm w miejsce rozmiaru
15x15mm?
Odpowiedź 34: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 35, Pakiet nr 4, poz. 2
Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 20x40mm lub 20x70mm w miejsce rozmiaru 20x50mm?
Odpowiedź 35: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 36, Pakiet nr 4, poz. 3
Czy w pozycji nr 3 Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 40x70mm w miejsce rozmiaru 50x90mm?
Odpowiedź 36: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 37, Pakiet 1, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 14x19,8cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.
Odpowiedź 37: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 38, Pakiet 1, poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku nowszej generacji. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.
Odpowiedź 38: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 39, Pakiet 1, poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku nowszej generacji o wymiarach 2x45cm. Pozostałe wymogi zgodnie z
SWZ.
Odpowiedź 39: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 40, Pakiet 1, poz. 7-9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku nowszej generacji niszczącego biofilm. Pozostałe wymogi zgodnie z
SWZ.
Odpowiedź 40: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 41, Pakiet 1, poz. 11
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji z uwagi na wycofanie opatrunku przez producenta.
Odpowiedź 41: Zamawiający usuwa pozycję nr 11 z Pakietu nr 1 w Załączniku nr 2 do SWZ – formularza
asortymentowo-cenowy skreślając ją i zaznaczając zmiany na czerwono.
Pytanie 42, Pakiet 1, poz. 16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrokoloidowego o pojemności 15g. Pozostałe wymogi zgodnie z
SWZ.
Odpowiedź 42: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 43, pakiet 03, poz. 2-7
Czy zamawiający oczekuje wyceny za 10 mb w stanie spoczynku?
Odpowiedź 43: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 44, pakiet 03, poz. 1-9
Czy zamawiający wydzieli poz.1-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.
Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.
Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz
zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź 44: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 45, pakiet 03, poz. 2-7
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione
poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1 – max 15 mm – palec
Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec
Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa
Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć
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.
Odpowiedź 45: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 46, pakiet 07, poz. 7
1.
Czy zamawiający wydzieli poz. 07 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej
oferty?
2.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Czy zamawiający dopuszcza i oczekuje włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie
do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort
w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm
x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez
luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO?
Odpowiedź 46: na pytanie nr 1 – Zgodnie z SWZ.
na pytanie nr 2 – Zgodnie z SWZ..
na pytanie nr 3 - Zamawiający dopuszcza.
3.

Pytanie 47, pakiet 09, poz. 8-10,12-14
Czy zamawiający wydzieli poz.8-10,12-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej
oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.
Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz
zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru
Odpowiedź 47: Zgodnie z SWZ.
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Pytanie 48, pakiet 09, poz. 8-10,12-14
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?
Odpowiedź 48: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 49, pakiet 17, poz. 1-3
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?
Odpowiedź 49: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 50, pakiet 12
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie opatrunków najwyższej jakości, wiodącego producenta ZMEDICA z USA , jałowych, miękkich, z włókniny impregnowanej kaolinem, tj. nieorganicznym minerałem, który aktywuje
czynnik XII, co przyspiesza naturalną kaskadę krzepnięcia, rozmiar 10x10cm, widoczna w RTG.
Odpowiedź 50: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 51, pakiet 12
Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunek był widoczny w RTG?
Odpowiedź 51: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 52, Pakiet nr 07, Poz. nr 8
Poz. nr 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymagania SWZ w rozmiarze
6,5cmx10cm?
Odpowiedź 52: Tak dopuszcza.
Pytanie 53, pakiet nr 08, poz. 1
Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji o następującym składzie:

Odpowiedź 53: Zgodnie z SWZ.

5

Pytanie 54, pakiet nr 08, poz. 2
Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego spełniającego
wymogi normy w SIWZ oraz o następującym składzie:

Odpowiedź 54: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 55, pakiet nr 08, poz. 3

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na głowie, szyi spełniającego
wymogi normy w SIWZ oraz o następującym składzie:

Odpowiedź 55: Zamawiający usuwa z pakietu nr 8 pozycję nr 3 w Załączniku nr 2 do SWZ – formularza
asortymentowo-cenowego skreślając ją i zaznaczając zmiany na czerwono.
Pytanie 56, pakiet nr 08, Poz. nr 1-3

Poz. nr 1-3 – czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego
przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą? Przedstawiony przez nas dokument potwierdza, iż zaoferowane zestawy
operacyjne produkowane są w zwalidowanym procesie co daje nam gwarancję jakości produktu.
Odpowiedź 56: TAK, Zamawiający oczekuje.
Pytanie 57, pakiet nr 08, Poz. nr 1-3

Czy Zamawiający oczekuje aby zewnętrzne opakowania transportowe posiadały system otwierania bez konieczności
użycia jakichkolwiek (w tym ostrych) narzędzi?
Odpowiedź 57: TAK, Zamawiający oczekuje.
Pytanie 58, Pakiet nr 09, Poz. nr 6
Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opisanych kompresów pakowanych w opakowania a’ 10 szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź 58: Tak dopuszcza.
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Pytanie 59, Pakiet nr 09, Poz. nr 1, 7

Poz. nr 1, 7 – W celu zapobiegania rozsypywania się kompresów w czasie otwierania podczas zabiegu oraz w celu
ułatwienia liczenia czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane kompresy były przewiązane po 10 sztuk?
Odpowiedź 59: Tak dopuszcza.
Pytanie 60, Pakiet nr 09, Poz. nr 3

Poz. nr 3 – czy Zamawiający oczekuje aby na każdym opakowaniu zaoferowanych kompresów oprócz etykiety
głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta, numerem katalogowym artykułu, datą
ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta)?
Odpowiedź 60: Tak dopuszcza.
Pytanie 61, Pakiet nr 15, Poz. nr 1-5

Poz. nr 1-5 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na tekturowy rulonik (ulegający
biodegradacji) ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski?
Odpowiedź 61: Tak dopuszcza.
Pytanie 62, Pakiet nr 15, Poz. nr 2
Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 3 m x 14 cm?
Odpowiedź 62: TAK.
Pytanie 63, Pakiet nr 16, Poz. 4-5
Poz. 4-5 – czy w związku z zakładaniem terapii podciśnieniowej w warunkach bloku operacyjnego Zamawiający oczekuje
sterylnych zbiorników, co pozowali na zachowanie zasad aseptyki.
Odpowiedź 63: TAK.
Pytanie 64, Pakiet 03 poz. 2-7
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania elastycznych siatek opatrunkowych o składzie: 50% jedwab poliamidowy i 50%
jedwab poliuretanowy, co eliminuje ryzyko namnażania bakterii i powstawania zakażeń ze względu na brak bawełny w
składzie?
Odpowiedź 64: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 65, Pakiet 03 poz. 8-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy 13-nitkowej?
Odpowiedź 65: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 66, Pakiet 03, poz. 11
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny pakowanej w opakowanie foliowe zapobiegające przedostawaniu się
wilgoci?
Odpowiedź 66: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 67, Pakiet 03, poz. 11
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny, która jest wyrobem medycznym?
Odpowiedź 67: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 68, Pakiet 09 poz. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości
konkurencyjnych cenowo ofert? Ilość asortymentu w niniejszej pozycji jest mała, co stanowi blokadę do złożenia ofert dla
większej ilości wykonawców.
Odpowiedź 68: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 69, Pakiet 09 poz. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 17-nitkowych, 16-warstwowych pakowanych po 100 szt., z
jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź 69: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 70, Pakiet 15 poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści opaski z czasem wiązania od 3 do 3,5 min?
Odpowiedź 70: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 71, Pakiet 15 poz. 1-5
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją
ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas
odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?
Odpowiedź 71: Zgodnie z SWZ.
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Pytanie 72, Pakiet 17 poz. 1-3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski poliestrowej?
Odpowiedź 72: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 73, Pytania dot. SWZ
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia materiałów informacyjnych zawierających zdjęcie oferowanego
produktu? Czy wystarczą materiały informacyjne zawierające opis przedmiotu zamówienia bez zdjęcia?
Odpowiedź 73: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 74, Pytanie dot. projektu 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 74: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 75, Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. pkt 1 słowa ,,10% ceny brutto niezrealizowanej części umowy’’ zostały
zastąpione słowami „5 % ceny brutto niezrealizowanej części umowy”?
Odpowiedź 75: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany projektu umowy.
Pytanie 76, Pytanie dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 6 ust. pkt 3 słowa ,,3% ceny brutto niezrealizowanego zamówienia’’ zostały
zastąpione słowami „0,5 % ceny brutto niezrealizowanej części zamówienia”?
Odpowiedź 76: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany projektu umowy.
Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą”, zamieszczone zostały w dniu 25.04.2022r. na stronie internetowej Zamawiającego.
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