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            Poznań, dnia  22  sierpnia 2017 roku  

 

 

Dz.Z.P.09/51/17 

 

 

 

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych -   

na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

w dniu  02.08.2017 roku, pod numerem: 2017/S 146 - 301323    

 

 

WYJAŚNIENIE  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

 

 

 Zamawiający, Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, przy ul. Polnej 33 

w Poznaniu, na podstawie zapisu art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – niniejszym udziela 

odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia  następującej treści: 

 

Zestaw nr 1 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Pytanie 1 – dotyczy części 15  
Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 210cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren o długości 210 cm. 

 

Pytanie 2 – dotyczy części 16 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego dla dorosłych długość 160cm, wykonany z PCV, o gładkim wewnętrznym świetle, sterylny, z pułapką 

wodna na ramieniu wdechowym i wydechowym, z odłączalnym łącznikiem Y, z portami, dodatkowe ramię 50cm, w komplecie elastyczne przyłącza 

rur, [op. zawiera 10,0 szt.] 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3 – dotyczy części 16 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie filtru mechanicznego  wg opisu: sterylny, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, hydrofobowy, czas użycia do 24h, bez 

warstwy elektrostatycznej, stosowany w anestezji i intensywnej terapii w układach oddechowych od strony respiratora, wyposażony w port do 

kapnografii. Przestrzeń martwa 63ml , waga do 36g, skuteczność filtracji >99,999%,  opory przepływu przy 30l/mon 1,6cm H20, opór przepływu 

przy 60 l/min 3,2 cm H20, , łączniki 22M/15F  - 22F/15M.  Minimalna objętość oddechowa 200ml. Pakowany pojedynczo. 

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 4 – dotyczy części 16 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie filtru elektrostatycznego  wg opisu: sterylny, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, hydrofobowy, czas użycia do 24h, 

celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci,, stosowany w anestezji i intensywnej terapii noworodka, i w układach oddechowych od strony respiratora i 

strony pacjenta, wyposażony w port do kapnografii. Przestrzeń martwa 28ml , waga do 20g, skuteczność filtracji >99,99%,  opory przepływu przy 

30l/mon 2,1cm H20, , łączniki 22M/15F  - 22F/15M.  Minimalna objętość oddechowa 75ml. Pakowany pojedynczo. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4 – WZÓR UMOWY 

 

Pytanie 1 – dotyczy §9 ust. 1 pkt. a) 

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych określonych w w/w ustępie na powszechnie obowiązujące tj. 0,2% wartości brutto niedostarczonego w 

terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Proponowana obecnie kara jest niewspółmiernie wysoka do zawinienia. 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Zestaw nr 2 

 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szwów chirurgicznych z uwzględnieniem tolerancji parametrów granicznych ? 

1. Pakiet nr 24. Szwy chirurgiczne monofilamentowe 

 poz. nr 3: absorpcja szwu w okresie 60- 120 dni, igła wzmocniona 

 poz. nr 4: tolerancja wielkości igły 36- 37 mm 

 poz. nr 6: igła wzmocniona 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Pakiet nr 25. Szwy chirurgiczne plecione. Podwiązka chirurgiczna 

 poz. nr 1: igła 76 mm, okrągła. 

 poz. nr 4,5: igła okrągła 16-17 mm, tolerancja dł. nici 70-75 cm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Zestaw nr 3 

 

Część 24, poz. 1, 2, 3, 5 

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwy chirurgiczne wchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, niepowlekane o zdolności 

podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40% oraz o okresie absorpcji 90-120 dni. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Część 24, poz. 4 

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwy chirurgiczne wchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, niepowlekane o zdolności 

podtrzymywania tkankowego po 28 dniach 65-70% oraz o okresie absorpcji 180-210 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Część 24, poz. 1, 2 

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materiały szewne z nitką o długości 75 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Część 25, poz. 1 

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwy chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane o zdolności 

podtrzymywania tkankowego po 21 dniach 50% oraz o okresie absorpcji 60-90 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Część 25, poz. 4 

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materiały szewne z igłą o długości 17 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Zestaw nr 4 

 

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

 

Pakiet 21 

1. Poz. nr 1 

Pyt: 

Prosimy o dopuszczenie serwety operacyjnej jałowej z gazy bawełnianej 20N 6W, rozmiar 45 cm x 45 cm z nitka kontrastującą w promieniach 

rtg i tasiemką. 

Odpowiedź;   Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pakiet 30 

1.  Poz. nr 3 

Pyt: 

Prosimy o dopuszczenie kompresów włókninowych sterylnych z włókniny o gramaturze 30g/m2, 4 warstw, w rozmiarze 10 cm x 10 cm, w 

opakowaniu a`2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
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2. Poz. nr 4 

Pyt: 

Prosimy o dopuszczenie kompresów włókninowych sterylnych z włókniny o gramaturze 30g/m2, 4 warstw, w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm, w 

opakowaniu a`2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

3. Poz. nr 5 

Pyt: 

Prosimy o dopuszczenie kompresów gazowych sterylnych z gazy opatrunkowej bielonej, 17N 12W, rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm z podwijanymi do 

wewnątrz brzegami, z nitka Rtg. 

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Zestaw nr 5  

 

Część nr 3, poz. 1 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego o długości 2,4 cm, o przepływie 18,72 L/h (312 ml/min), objętość 

wypełnienia 0,085 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie  dopuszcza. 

 

Część nr 3, poz. 1 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie 

ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnej części. 

 

Zestaw nr 6 

 

Część nr 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zamknięty bezigłowy port dostępu naczyniowego z drugą końcówką luer-lock męską bez zatyczki, o przepływie 

350ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Część nr 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zamknięty bezigłowy port dostępu naczyniowego o długości ok. 2,5cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Część nr 3, pozycja 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy 

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

ofert. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Część nr 9, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarze CH 18 x 1050mm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

Część nr 9, pozycja 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy 

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

ofert. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji .do oddzielnej części. 

 

Część nr 13, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do kontrolowanego odsysania g.d.o. o długości 600mm, ze standardowym łącznikiem z kontrolą siły ssania (jak 

na zdjęciu), dostępny w rozmiarach CH 6, 8 i 10? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik ze standardowym łącznikiem z kontrolą siły ssania, ale o długości max. 400 – 500 mm. 
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Część nr 15, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren o długości 210cm. 

 

Część nr 27, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści serwetę 17-nt 4W, pozostałe parametry jak w SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Część nr 30, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu a’10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie a`10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

 

Część nr 31, pozycja 1, 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań 

w górę? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Część nr 31, pozycja 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’24 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań 

w górę? 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

Zestaw nr 7 

1. Pakiet 20, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści znakomity worek jednoczęściowy pediatryczny do przetok jelitowych – z filtrem; 

spełniający kryterium otwartego - z możliwością opróżniania zbierającej się treści tj. z wygodnym podwójnym sposobem opuszczania 

treści z worka, w zależności od konsystencji tej treści: jeśli treść jelitowa jest rzadka, odpuszczanie poprzez wygodny miękki silikonowy 

zawór, jeśli treść jest bardziej gęsta, wówczas miękki silikonowy zawór można łatwo odciąć prostymi nożyczkami i znacząco zwiększyć 

wylot worka, uzyskując worek z zapięciem na rzep oraz wygodnym uchwytem do otwierania i opróżniania worka; spełniający kryterium 

możliwości oglądania stomii i zbierającej się treści jelitowej bez odklejania woreczka od skóry dziecka - beżowy z wygodnym okienkiem; 

spełniający kryterium docięcia otworu odpowiadającego wielkości i kształtowi stomii, w miejscu najbardziej odpowiednim dla dziecka - 

bez otworu początkowego, zakres docięcia od 0 do 50 mm szerokość / do 70 mm wysokość; przylepiec hydrokoloidowy miękki, 

elastyczny, ochronny i gojący, przyjazny dla skóry dziecka.  
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

2. Pakiet 20, pozycja 2: Jaką ilość opakowań gazików (chusteczek) należy zaoferować w przypadku opakowania zbiorczego zawierającego 

50 szt chusteczek (każda chusteczka zapakowana oddzielnie)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie a`50 szt. z odpowiednim  przeliczeniem wymaganej ilości, tj. 44 opakowań. 

 

3. Pakiet 20, pozycja 3: Jaką ilość opakowań gazików (chusteczek) należy zaoferować w przypadku opakowania zbiorczego zawierającego 

50 szt chusteczek (każda chusteczka zapakowana oddzielnie)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie a` 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, tj. 44 opakowań. 

 

4. Pakiet 20 - pozycja 4: Jaką ilość tub pasty należy zaoferować w przypadku produktu o pojemności jednostkowej 100 g? Jaką ilość w 

przypadku produktu o pojemności jednostkowej 20 g? 

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza tylko opakowanie a`20 gramów z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, tj.: 90 opakowań. 

 

Zestaw nr 8 

 

Przedmiot zamówienia:  

Cześć 19, poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści osłonę posiadającą taśmę klejącą z jednej strony a z drugiej strony wyposażoną w kartonik?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę posiadającą taśmę klejącą z jednej strony, a z drugiej wyposażoną w kartonik. 

 

Cześć 27, poz. 1  

Czy Zamawiający wymaga wyrobów sterylizowanych w parze wodnej i na potwierdzenie tego wymogu będzie żądał załączenia do oferty raportu 

walidacji procesu sterylizacji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

Cześć 27, poz. 1  

Czy Zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7? 

Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga. 

 

Cześć 29, poz. 1 - 2 

Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji w parze wodnej? 

Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga. 

 

Cześć 29, poz. 3 

Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych sterylizowanych w parze wodnej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

Cześć 30, poz. 1-8 

Czy Zamawiający wymaga kompresów sklasyfikowanych w klasie II a regule 7? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
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Cześć 30, poz. 1-5 

Czy Zamawiający wymaga wyrobów sterylizowanych w parze wodnej i na potwierdzenie tego wymogu będzie żądał załączenia do oferty raportu 

walidacji procesu sterylizacji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytania do projektu umowy: 

 

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy? 

Odpowiedź: Tak. 

 

2. Zważywszy na treść § 2 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na 

pewno zamówi? 

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby 

Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego 

obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 

809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, 

nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw 

będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 

2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, 

poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z 

istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie 

uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na 

własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.” 

Odpowiedź:  Zamawiający wskazuje w umowie możliwość realizowania zamówienia niekoniecznie w ilościach wskazanych w formularzu 

asortymentowo – cenowym dla danej pozycji, co oznacza, że Zamawiający ma możliwość realizowania zamówienia po cenach 

jednostkowych, do maksymalnej kwoty zobowiązania wynikającej z umowy. Zamawiający ma tym samym możliwość zmian 

ilości pomiędzy wskazanymi pozycjami asortymentowymi (zmniejszenia lub zwiększenia ilości w danej pozycji), pod 

warunkiem nie przekroczenia kwoty zobowiązania umownego. Wskazane przez Zamawiającego ilości w danej pozycji 

asortmentowej są odzwierciedleniem przewidywanego, szacunkowego zużycia w okresie 2 lat, z uwagi na fakt, że 

Zamawiający nie ma wpływu na faktyczną ilość zużywanego asortymentu, która uzależniona jest od czynników zewnętrznych, 

trudnych do przewidzenia. W związku z tym, Zamawiający będzie realizował zamówienie w formie dostaw sukcesywnych, wg 

faktycznych potrzeb. Podane przez Zamawiającego ilości maja na celu wskazanie orientacyjnej skali zakupu danego 

asortymentu, natomiast nie są one wiążące, co do zakupu asortymentu w ilościach wskazanych w formularzu asortymentowo – 

cenowym. 

 

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. b) i c) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1” 

zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości umowy, nie zaś od 

wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara 

umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do niezrealizowanej wartości umowy, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. 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. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed 

odstąpieniem od umowy na podstawie § 10 ust. 2 lit. b) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?   

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez 

Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje 

wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od 

umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zestaw nr 9 

 

Dotyczy Części nr 16  poz. 1 

Czy zamawiający dopuści układ o długości 180 cm, spełniający pozostałe wymagania? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
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Dotyczy Części nr 16  poz. 2 

Czy zamawiający dopuści filtr o powierzchni filtracji >500 cm2, spełniający wszystkie pozostałe wymagania? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Dotyczy Części nr 16  poz. 2 

Czy zamawiający dopuści filtr dla objętości oddechowych 200-1500 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Dotyczy Części nr 36 

Prosimy o dopisanie marginesu błędu w pomiarze określonych przez Zamawiającego długościach na +/- 2 mm. Na rynku nie ma żadnych 

standardów określających sposób pomiaru wymaganych długości, zwłaszcza jeśli nie odnoszą się one do konkretnych części łyżki a mogą jedynie 

sugerować konkretnego i preferowanego przez Zamawiającego wykonawcę.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany margines błędu w pomiarze długości.  

 

 

Zestaw nr 10 

 

1) Czy Zamawiający wymaga w Części nr 26: 

 10 szt. siatek do leczenia zaburzeń dna miednicy, jednorodnych, niewchłanialnych, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema 

ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, 

porowatość max 1870 µm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 6 lub 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, brzegi 

zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić 

wzmacniająca)? 

      Uzasadnienie. 

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na 

wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.  

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza proponowanej siatki i wymaga wyrobu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

Załączniku nr 1 do SIWZ. 
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