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Kętrzyn, dnia  30.09.2022 r. 

Zamawiający: 

SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie 

Ul. M.C. Skłodowskiej 2 

11-400 Kętrzyn 

 

Strona postepowania/ 

Wykonawcy 

 

 

 

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ  

 
Dotyczy: „Dostawa jednorazowych materiałów  medycznych do Szpitala Powiatowego w 

Kętrzynie” Znak postępowania: 34/TP/2022 

 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 

zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz modyfikuje treść 

dokumentów. 

 

Pytanie 1: 

Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 , pozycji 2 igły do 

znieczuleń podpajęczynówkowych z pasującą do niej prowadnicą 21G x 38 mm.  

Odpowiedź 1. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 2: 

Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 , pozycji 4 igły do 

znieczuleń podpajęczynówkowych z pasującą do niej prowadnicą 22G x 38 mm.  

Odpowiedź 2. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 3: 

Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 , pozycji 5,6 i 8 igieł do 

znieczuleń podpajęczynówkowych z pasującymi do nich prowadnicami 21G x 38 mm. 

Odpowiedź 3. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 4: 

Czy w pakiecie 23 Zamawiający w poz 1 oraz 3 dopuści rękawice zgodne z normą EN 374-5 VIRUS, 

która jest analogiczna do ASTM F 1671? 

Odpowiedź 4. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 5: 

Czy w pakiecie 23 poz. 3 Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni min. 0,05mm z 

czytelnym słownym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne ze SWZ. 

Odpowiedź 5. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie 6: 

Pakiet nr 22 

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy narzędzia (osłonki) 2,4 mm, 

średnica igły 22G lub 23G (do wyboru), długość igły 5 mm i 6 mm – do wyboru 

Odpowiedź 6. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 7: 

Pakiet nr 22 

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek z dwoma główkami – po jednej na 

każdym końcu cewnika, średnica zewnętrzna włosia 6 mm, długość całkowita 230 cm, cewnik 

szczotek wykonany z POM 

Odpowiedź 7. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 8: 

Pakiet nr 22 

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie o średnicy osłonki 2,6 mm. 

Odpowiedź 8. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 9: 

Pakiet nr 22 

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli multifilamentowych, średnica narzędzia 2,4 

mm, długość 240 cm. 

Odpowiedź 9. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 10: 

Pakiet nr 22 

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli monofilamentowych o średnicy pętli 10 

mm, 15 mm, 20 mm i 25 mm. 

Odpowiedź 10. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 11: 

Pakiet nr 22 

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie kleszczy o szerokości rozwarcia łyżeczek 8,0 

mm, średnica cewnika 2,4 mm. 

Odpowiedź 11. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 12: 

Pakiet nr 22 

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem wprowadzającym o 

długości 150 cm, średnica gumki po uwolnieniu 1,75 mm 

Odpowiedź 12. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 13: 

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 29 

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 
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2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

2 serwety przylepne 75 x 90 cm 

1 serweta przylepna 180 x 180 cm 

1 serweta przylepna 150 x 240 cm 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu) 

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni  laminatu 2-warstwowego o 

gramaturze 60g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów 165cm 

H2O odpornego  na rozerwanie na mokro/sucho 168/168 kPa, niepylącego  -współczynnik pylenia ≤ 

1,9 log10. W celu ułatwienia aplikacji serwety z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o 

szerokości min. 5cm zabezpieczającymi  część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych 

ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur 

wysokiego ryzyka wg normy EN 13795-1:2019, pakowany sterylnie w opakowanie Tyvec-folia, które 

posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer 

lot, datę ważności, nazwę marki w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem reskowy. Sterylizacja EO. 

Zestawy pakowane zbiorczo w dyspenser kartonowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi 

normy ISO 13485 potwierdzony certyfikatem. 

Odpowiedź 13. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 14: 

Pakiet 23, poz. 1  

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5? 

Odpowiedź 14. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 15: 

Pakiet nr 22: 

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igły o długości 230 cm, śr. narzędzia 2,4 mm, dł. igły 4 lub 6 mm, 

op.=10 szt.?  

Odpowiedź 15. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 16: 

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy 21 G lub 23 G, dł. igły 4 mm lub 6 mm, średnica 

osłonki 2,4 mm, op.=10 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  

Odpowiedź 16. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 17: 

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia kanałów bez potrójnego włosia, długość 

całkowita 250 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedź 17. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 18: 

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę z ramionami o rozpiętości 11 mm i 16 mm; średncia 

osłonki 2,6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  

Odpowiedź 18. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 19: 

Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pętle wykonane z drutu pojedynczego, bez funkcji rotacji, średnica 

narzędzia 2,4 mm, średnica pętli 10, 15 i 30 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  

Odpowiedź 19. 
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Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 20: 

Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści kleszcze o średnicy narzędzia 2,3 mm? Pozostałe parametry zgodne 

z SWZ.  

Odpowiedź 20. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 21: 

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa; siatka 

rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 

51,5mm (do wyboru Zamawiającego); średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm? 

Odpowiedź 21. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 22: 

Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, 

składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 

1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i 

pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za 

pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki 

zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo; współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 

9,3mm? 

Odpowiedź 22. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 23: 

dotyczy Pakiet 23 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości: palec 0,11mm-0,13mm, dłoń 

0,08mm-0,11mm mankiet 0,07mm-0,10mm o AQL <=1.5 o pozostałych parametrach zgodnych z 

SWZ? 

Odpowiedź 23. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 24: 

dotyczy Pakiet 23 poz. 3  

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości minimalnej: palec 0,07mm, 

dłoń 0,06mm,mankiet 0,04mm o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?  

Odpowiedź 24. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 25: 

Pakiet 8 poz.9  

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm?  

Pakiet 8 poz.10 Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec o wymiarach 16x250cm?  

Odpowiedź 25. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 26: 

Pakiet 8 poz. 11 

 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 85x85cm? 

Odpowiedź 26. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 
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Pytanie 27: 

Pakiet 8 poz. 15  

Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki pakowane a`2szt?  

Odpowiedź 27. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 28: 

Pakiet 26 poz. 1, 2  

Czy Zamawiający dopuści fartuch z 3 naklejkami typu TAG? Czy Zamawiający dopuści fartuch z 

nadrukiem rozmiaru?  

Odpowiedź 28. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 29: 

Pakiet 26 poz.2  

Czy Zamawiający dopuści fartuch z wzmocnieniem z przodu do wysokości ok.10cm od dolnej 

krawędzi fartucha?  

Odpowiedź 29. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 30: 

Pakiet 29 

Czy Zamawiający dopuści zestaw:  

• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na 

przenikanie cieczy  

• Gramatura serwet 65 g/m2  

• Uniwersalne zastosowanie  

• Zgodność z normą PN-EN 13795  

Odporność na przenikanie płynów 185cmH2O  

Odporność na wypychanie sucho/mokro: 231kPa/225kPa  

Współczynnik pylenia: 2 log10  

Opakowanie foliowo-papierowe  

Skład  

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;  

• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;  

• 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;  

• 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;  

• 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;  

• 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;  

• 4 ręczniki celulozowe 30 x 40 cm; 

Odpowiedź 30. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 31: 

Pakiet 27 Czy Zamawiający dopuści test z czasem odczytu po 5, 30, 60 minutach? 

Odpowiedź 31. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 32: 

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 5, poz. 11 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 11 z pakietu 5 oraz utworzenie odrębnego zadania. 

Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w 

przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej 
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korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie 

ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie? 

Odpowiedź 32. 

Zamawiający nie wydzieli pozycji 11 z pakietu nr 5, pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 33: 

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 7, poz. 34 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 34 z pakietu 7 oraz utworzenie odrębnego zadania. 

Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w 

przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej 

korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie 

ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie? 

Odpowiedź 33. 

Zamawiający nie wydzieli pozycji 34 z pakietu nr 7, pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 34: 

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 7, poz. 34 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy o parametrach 21Gx1,8mm 200 szt/op.? 

Odpowiedź 34. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 35: 

Pakiet nr 9  

Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu, gdzie osłona  o wymiarach 24 x 80 cm 

jest wykonana z zewnątrz z termoplastycznej folii elastomerowej oraz od wewnątrz z elastycznej 

bielonej dzianiny. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton 

zewnętrzny. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ. 

Poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania taśmy samoprzylepnej o rozmiarze 9 x 50cm. 

Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.  Pozostałe 

wymogi zgodnie z OPZ. 

Poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety Mayo o wymiarach 80 cm x 145cm, 

wykonanej z folii PE niepiaskowanej, z warstwą  wierzchnią z włókniny polipropylenowej o 

rozmiarze wzmocnienia 75cmx90cm,, złożonej  w sposób zapewniający aseptyczną aplikację. Zestaw 

pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. 

poz. 4, 5 

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów pakowanych do transportu podwójnie w 

worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Pozostałe parametry zgodne z OPZ.   

Poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety nieprzylepnej w rozmiarze: 150x 180 cm. 

Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Pozostałe 

wymagania zgodnie z OPZ. 

Poz. 7 

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania Uchwytu Velcro (typu rzep) do mocowania kabli 

drenów o rozmiarze 2,5 x 20/24 cm. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz 

karton zewnętrzny. 

Odpowiedź 35. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie 36: 

Pakiet nr 19 

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych 

wykonanego z 2 -warstwowego laminatu o gramaturze min. 57,4 g/m2 i łacie chłonnej min. 109 g/m2. 

Zestaw posiadający minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy LOT, datę 

ważności oraz dane producenta. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ. 

Odpowiedź 36. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 37: 

Pakiet 26, poz. 1 

Prosimy o możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS,  w 

rozmiarach oznaczonych w dwojaki sposób literowo i cyfrą oznaczającą długość fartucha w cm : M-

L/120; XL/130 ; XXL/150. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ. 

Odpowiedź 37. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 38: 

Pakiet 26, poz. 2 

Prosimy o możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS,  w 

rozmiarach oznaczonych w dwojaki sposób literowo i cyfrą oznaczającą długość fartucha w cm : S-

M/120; L/130 ; XL/150. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ. 

Odpowiedź 38. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 39: 

Pakiet 26, poz. 3 

Prosimy o możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych wykonanych z materiału polipropylen 

SMS o gramaturze min. 35g/m2. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ. 

Odpowiedź 39. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 40: 

Pakiet 29 

Prosimy o możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z 2 -warstwowego laminatu 

o gramaturze min. 57,4 g/m2, odporności na zerwanie na sucho /mokro 175/185 kPa i zdolności 

absorpcji 340%,  współczynniku pylenia 2,2 log10, zestaw zapakowany w opakowanie papier/folia 

bez portów do sterylizacji, zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, 

LOT, datę ważności oraz dane producenta, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. 

Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów, o następującym składzie: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm z folii PE o gramaturze min.50g/m2 z 

wzmocnieniem 75cmx190cm o gramaturze łącznej min. 80g/m2 

2 ręczniki 30 cm x 40 cm 

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, serweta składana w sposób zapewniający aseptyczną 

aplikację  

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm      

Pozostałe parametry zgodne z OPZ. 

Odpowiedź 40. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 41: 

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie Nr 27 testy ureazowe mokre wykorzystujące płyny zawarte w 

bioptatach, bez dodatkowej ilości wody ? 
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Odpowiedź 41. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 42: 

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 27 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w 

narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego 

(bioptatów) na pole reakcyjne testu ? 2. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 27 – testy ureazowe - 

wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w 

postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?  

Odpowiedź 42. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 43: 

Pakiet nr 22 Czy zamawiający  dopuści 

Poz 1  

Igła do skleroterapii jednorazowego użytku , gastroskopowe dł 230cm , średnica narzędzia 2,3mm dł. 

igły 5mm (opakowanie 10 sztuk) 

Poz 2  

Igła do skleroterapii jednorazowego użytku , gastroskopowa dł. 2300mm, średnica  osłonki 2,3mm, 

średnica igły 22,  dł. igły 5mm, kanał endoskopu 2,8mm (opakowanie 10 sztuk) 

Poz 3  

Szczotka do czyszczenia kanałów endoskopów, dwustronna,  5,0mm na 5,0mm, długość całkowita 

230cm jednorazowego użytku. 

Poz 4  

Klipsownica jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z 

funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 8mm, 11mm i 16mm (do wyboru) średnica osłonki 2,6mm, długość 

narzędzia 230cm. Z potwierdzeniem przez Producenta możliwości wykonania badania MRI 

Odpowiedź 43. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 44: 

Pakiet nr 22 Czy zamawiający  dopuści 

Poz 5  

Pętle jednorazowego użytku do polipektomii. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść Średnica 

narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 36mm. Długość robocza 230cm do 

kanału roboczego 2,8mm, kształt owalny, sterylne. 

Poz 7  

Kleszcze biopsyjne długość 2300mm, szerokość kanału 2,8 (osłonka 2,3mm) /3,2mm(osłonka 

3,0mm), sterylne 

Poz 8  

Siatka do chwytania polipów/ ciał obcych jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o średnicy 

30mm, długość narzędzia 230cm średnica cewnika 2,5mm 

Poz 9  

Zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6 gumkowy, wyposażony w port w głowicy do irygacji 

miejsca obliteracji, przedostania gumka w innym kolorze. Zestaw wstępnie zmontowany po wyjęciu z 

opakowania do założenia na endoskop (nić wstępnie zamontowana przy nasadce z gumkami do 

przeciągnięcia przez cewnik wprowadzający). Nić o długości 1450mm. Średnica wewnętrzna gumki 

po uwolnieniu 1,5mm. Pasuje do kanału o średnicy 2,8mm, kompatybilny z aparatami 9,4mm – 

13,0mm 

Odpowiedź 44. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 
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Pytanie 45: 

Pakiet 12: Poz.2:   

Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowy, płaski port do pobierania próbek moczu ma posiadać  

okienko podglądu, co daje możliwość skontrolowania poprawności przeprowadzanie procedury?   

Odpowiedź 45. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 46: 

Pakiet 12: Poz.4:  

Prosimy o sprecyzowanie czy worek na mocz  zawieszany na dedykowanych haczykach ma być 

dodatkowo wyposażony w zdejmowane klamerki zabezpieczające przed przypadkowym wypięciem 

worka, co zabezpiecza m.in. transport pacjenta?  

Odpowiedź 46. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 47: 

Pakiet nr 26, poz. 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów wykonanych z włókniny typu SMS? 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź 47. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 48: 

Pakiet nr 29, poz. 1: 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o następującym składzie i parametrach: 

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm z  laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze na 

całej powierzchni serwety 84g/m2 +/- 10%, obszar wzmocnienia 66 x 190 cm (owiniecie zestawu) 

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm składana teleskopowo 

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na  dłuższym boku 

- 1 x  serweta dolna 180x170 cm, przylepna 

- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna 

- 1 x taśma lepna 9x50 cm 

- 2 x ręcznik chłonny z  włókniny kompresowej40x20 +/-2cm  

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm 

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie 

w opakowanie foliowo papierowe typu blister, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji 

medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 

etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w karton dyspenser, 

następnie karton transportowy.  

Odpowiedź 48. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 49: 

Pakiet nr 29, poz. 1: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania normy środowiskowej EN PN 14001 i dopuści w to 

miejsce normę zarzadzania jakością EN PN 9001?  

Odpowiedź 49. 

Zamawiający odstępuje od wymogu spełniania normy środowiskowej EN PN 14001 i dopuszcza w to 

miejsce normę zarządzania jakością EN PN 9001. 

 

Pytanie 50: 

Dotyczące projektu umowy 

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
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Odpowiedź 50. 

Zamawiający potwierdza, iż za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od 

poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

Pytanie 51: 

Dotyczące 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 51. 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 52: 

Dotyczące projektu umowy 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 

średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 

przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 

Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%. 

Odpowiedź 52. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 53: 

Dotyczące projektu umowy 

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 

obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odpowiedź 53. 

Zapis taki zawarty jest  w § 10 Istotnych postanowień umowy. 

 

Pytanie 54: 

Dotyczące projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w §7 ust. 1a do poziomu 0,5%? 

Odpowiedź 54. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 55: 

Pytanie 1 – Pakiet nr 17 poz.1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o grubości na palcu0,23-0,24mm, 

pozostałe parametry zgodne? 

Odpowiedź 55. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 56: 

Pytanie 2 – Pakiet nr 17 poz.1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o grubości na dłoni 0,19mm, pozostałe 

parametry zgodne? 

Odpowiedź 56. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 57: 

Pytanie 3 – Pakiet nr 17 poz.2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o długości min.285mm, pozostałe 

parametry zgodne? 

Odpowiedź 57. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 
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Pytanie 58: 

Pytanie 4 – Pakiet nr 17 poz.2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o powierzchni zewnętrznej 

teksturowanej i chlorowanej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana o grubości na dłoni 0,19mm, 

długości min.290mm, pozostałe parametry zgodne? 

Odpowiedź 58. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 59: 

Pytanie 5 – Pakiet nr 17 poz.4 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne w komplecie 

po 2 pary o parametrach: rękawica chirurgiczna wewnętrzna bezpudrowa, gładka, zewnętrznie 

chlorowana, wewnętrznie polimeryzowana o długości min.285mm; rękawica chirurgiczna zewnętrzna 

bezpudrowa, mikroteksturowana, obustronnie polimeryzowana o długości min.285mm, pozostałe 

parametry zgodne? 

Odpowiedź 59. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 60: 

Pytanie 6 – Pakiet nr 17 poz.5 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej syntetycznej w kolorze jasnozielonym, 

grubości na placu 0,20-0,21mm, długości min.285mm w rozmiarach od 6,0 - 9,0 co pół rozmiaru, 

pozostałe parametry zgodne? 

Odpowiedź 60. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 61: 

Pytanie 7 – Pakiet nr 23 poz.2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy foliowej w rozmiarach M i L, pozostałe parametry 

zgodne? 

Odpowiedź 61. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 62: 

Pytanie 8 – Pakiet nr 26 poz.1 i 2 

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu nadruku na fartuchu: rodzaju normy i poziomu 

wymagańa? 

Odpowiedź 62. 

Zamawiający odstępuje od wymogu nadruku na fartuchu: rodzaju normy i poziomu wymagań w 

zakresie pakietu nr 26, pozycji nr 1 i 2. 

 

Pytanie 63: 

Pytanie 9 – Pakiet nr 26 poz.1 i 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów jednorazowych jałowych posiadających 2 

samoprzylepne etykiety typu TAG? 

Odpowiedź 63. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 64: 

Pytania do wzoru umowy 

1) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar 

umownych do wysokości: 

a. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w 

lit. a); 

b. 0,5% wartości części towaru niezgodnego z zamówieniem  w lit. b); 
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c. 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. c); 

d. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. d) oraz ust. 2 i 3. 

2) Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 5 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z orzecznictwem 

kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą 

umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., 

CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85). 

3) Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 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. 

Odpowiedź 64. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 65: 

Pytania do wzoru umowy 

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z 

zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.” 

Odpowiedź 65. 

Zamawiający wyraża zgodę, w załączeniu przedstawiając Zmodyfikowane Istotne Postanowienia 

umowy stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie 66: 

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1:  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: 

Fartuch NIEWZMOCNIONY. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z 

pięciowarstwowej włókniny SMMMS, pełno barierowy zgodny z EN13795, gramatura min. 35 g/ m², 

szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, zapewniające 

pełną barierowość. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym, tylne części fartucha 

zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w 

sposób aseptyczny, u góry zapięcie na rzep. Fartuch pakowany razem z 2 ręcznikami 30 x 40 cm, 

zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm. Nie posiada nadruku (norma i poziom wymagań); 

posiada oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 

samoprzylepne naklejki transferowe typu TAG do archiwizacji danych. Rozmiary M; L; XL; XXL; 

XXXL. 

Odpowiedź 66. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 67: 

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 26 poz. 2:  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: 

Fartuch WZMOCNIONY. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej 

włókniny SMMMS ze wzmocnieniami, pełno barierowy zgodny z EN13795, gramatura min. 35 g/ m², 

wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha (do dolnej krawędzi) i na rękawach trwale 

przymocowane o gramaturze min. 40g/m², szwy wykonane techniką ultradźwiękową – 

czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, zapewniające pełną barierowość. Rękaw zakończony 

elastycznym mankietem poliestrowym, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie 

troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, u góry zapięcie 

na rzep. Fartuch pakowany razem z 2 ręcznikami 30 x 40 cm, zawinięty w serwetę  włókninową 60 x 

60 cm. Nie posiada nadruku (norma i poziom wymagań); posiada oznaczenie rozmiaru w postaci 
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wszywki. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe typu TAG 

do archiwizacji danych. Rozmiary M; L; XL; XXL; XXXL 

Odpowiedź 67. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 68: 

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1:  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: 

Zestaw serwet uniwersalnych – sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych.  

 
Skład zestawu: 

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, 

• 1 serweta  przylepna  150x240cm, 

• 1 serweta przylepna 170x180cm, 

• 2 serwety przylepne 75x90cm,  

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,  

• 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 

• całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 140 x190 cm ze wmocnieniem. 

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  

polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego 

na przenikanie płynów 200 cm H₂O odpornego  na rozerwanie na mokro/sucho 170/180 kPa, 

niepylącego - współczynnik pylenia 1,7 log10. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone 

książkowo. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 

pakowany sterylnie w opakowanie typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki 

transferowe do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, 

nazwę dostawcy oraz dodatkowo kod kreskowy (EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo: 

8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  

Odpowiedź 68. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 69: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 10 dopuści wycenę nakłuwacza o głębokości wkłucia 1,2mm? 

Odpowiedź 69. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 70: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 12 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,7x40mm? 

Odpowiedź 70. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 71: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 13 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,9x75mm? 

Odpowiedź 71. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 
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Pytanie 72: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 13 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,9x88mm? 

Odpowiedź 72. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 

 

Pytanie 73: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 15 dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,2x40mm? 

Odpowiedź 73. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 74: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 33 poz. 1, 2 dopuści wycenę op. x 50 sztuk z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź 74. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 75: 

Pakiet nr 9 – Zestawy, osłony: 

Pozycja 15 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę zgodnej z 

opisem oraz dodatkowo, oddzielnie pakowanej, taśmy samoprzylepnej? 

Odpowiedź 75. 

Zamawiający informuje, iż w Pakiecie nr 9 nie ma pozycji nr 15. 

Zamawiający mniema, iż chodzi o Pakiet nr 1 - Pozycja nr 1 i w tym przypadku Zamawiający 

dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 76: 

Pakiet nr 26 – Fartuch chirurgiczny sterylny, komplet chirurgiczny: 

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego fartucha: 

Fartuch NIEWZMOCNIONY. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy 

zgodny z EN13795, gramatura min. 35 g/ m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem 

poliestrowym, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym 

kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na taśmę wielokrotnego 

użytku, umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu. 

Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada kolorową lamówkę dekoltu (wersja 

niewzmocniona – kolor zielony). Opakowanie folia-papier, wyposażone w 2 samoprzylepne etykiety 

typu TAG do archiwizacji danych. Rozmiary M; L; XL; XXL.  

Odpowiedź 76. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 77: 

Pakiet nr 26 – Fartuch chirurgiczny sterylny, komplet chirurgiczny: 

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego fartucha: 

Fartuch WZMOCNIONY. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy 

zgodny z EN13795, gramatura min. 35 g/ m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu 

fartucha (do dolnej krawędzi) i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min. 40g/m²,  

(rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną 

barierowość). Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym, tylne części fartucha 

zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w 

sposób aseptyczny, u góry zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku, umożliwiającą zapięcie fartucha w 

dowolnym miejscu.  

Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada kolorową lamówkę dekoltu (wersja 

wzmocniona – kolor czerwony). Opakowanie folia-papier, wyposażone w 2 samoprzylepne etykiety 

typu TAG do archiwizacji danych.  Rozmiary M; L; XL; XXL. 

Odpowiedź 77. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie 78: 

Pakiet nr 29 – Zestaw serwet uniwersalnych: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu serwet uniwersalnych: 

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu: 

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm z folii PE 60µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu) 

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm składana teleskopowo 

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na  dłuższym boku 

- 1 x  serweta dolna 175x200 cm, przylepna 

- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna 

- 1 x taśma lepna 10x50 cm 

- 4 x ręcznik celulozowy 30x33cm 

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o 

gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 

150 cm H2O, odpornego  na rozerwanie na mokro/sucho min. 120 kPa, niepylącego-współczynnik 

pylenia ≤ 2,2 log10. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi 

końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm, zabezpieczającymi część lepną serwet, pozwalające 

w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełnia 

wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo 

– papierową. Posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer 

katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane 

zbiorczo w 2 kartony.  

Odpowiedź 78. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy 

ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 

ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ: 

1. Modyfikuje Załącznik nr 4 do SWZ – Istotne Postanowienia umowy. 

 

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.  

Termin składania ofert upływa 06.10.2022 r o godz. 9.00; 

Termin otwarcia ofert: 06.10.2022 r o godz. 9.30; 

Termin związania ofertą: 04.11.2022 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 30.09.2022 pod numerem: 2022/BZP 

00372955/01. 

      

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią 

integralną część SWZ. 
 

       

 

 

 
 

 

 

Załączniki: 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00372955/01 z dnia 30.09.2022 r. 

2. Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ – Istotne Postanowienia umowy 


