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Nasz znak: ZP.271-  112 .9/16             Kraków, dnia 11.05.2016 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na

 Dostawę niesterylnego sprzętu  jednorazowego użytku 

(ZP 9/16)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015,  poz.  2164)  Dyrektor  Szpitala
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez
Wykonawców i modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 1 - Czy Zamawiający w grupie 10 dopuszcza:

Poz. 1 płytke stomijną, hydrokolodiową, z przylepcem dwuwarstwowym, stosowana przy stomiach
płaskich lub wklęsłych, nieplastyczna, bez pierścienia zatrzaskowego Rozmiary odpowiednio:
40/15-23mm, 50/15-33mm, 60/15-43mm

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2  - w grupie 10 Poz. 4 worek stomijny jednoczęściowy convex zgodny z opisem rozmiar
do docięcia 15-43mm. 

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 3 -  w grupie 10 Poz. 5 worek stomijny, pooperacyjny, rozmiar 10-100mm, przeźroczysty,
zamykany za pomocą ujścia

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 4 -  w grupie 10 Poz. 6 worek urostomijny jednoczęściowy, z zaworem antyzwrotnym, z
płytka hydrokoloidową, rozmiar do docięcia 10-76mm

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 5 -  w grupie 10 Poz. 6 worek urostomijny jednoczęściowy, z zaworem antyzwrotnym, z
płytka hydrokoloidową, rozmiar do docięcia 10-45mm

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 -  w grupie 10 poz. 6 worek urostomijny jednoczęściowy, z zaworem antyzwrotnym, z
płytka hydrokoloidową, rozmiar do docięcia 10-66mm

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 7 -  w grupie 10 Poz. 6 worek urostomijny jednoczęściowy, z zaworem antyzwrotnym, z
płytka hydrokoloidową, rozmiar do docięcia 15-43mm

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 -  w grupie 10 Poz. 7  płytke stomijną, hydrokolodiową, z przylepcem dwuwarstwowym,
stosowana  przy  stomiach  płaskich  lub  wklęsłych,  nieplastyczna,  bez  pierścienia
zatrzaskowego rozmiar do docięcia 70/10-65mm

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
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Pytanie 9 - Czy Zamawiający w grupie 11 dopuszcza:

Poz. 1 płytka typu convex zgodna z opisem rozmiar do docięcia 70/15-53mm, płytki tego typu mają rozmiar startowy od 15mm

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 10 -  w grupie 11 Poz. 2 worek dwuczęściowy, beżowy, zamykany na rzep, wbudowana zapinka, rozmiar 70 mm

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 11 - w grupie 11 Poz. 3 płytka hydrokoloidowa, rozmiar do docięcia 60/10-55mm, łącznie worka z płytka typu click

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 12 -  Czy Zamawiający w grupie 11  Poz. 3 worek dwuczęściowy, beżowy, zamykany na rzep, wbudowana zapinka,
rozmiar 60mm

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 13 - Czy Zamawiający w grupie 12 dopuszcza:

Poz. 3 krem nawilżający, pojemność 60ml

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 14 -  Czy Zamawiający w grupie 13 dopuszcza:

Poz. 1 pierścień uszczelniający, grubość 2,0 mm, pakowany po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 15 - w grupie 13  Poz. 1 pierścień uszczelniający, grubość 4,2mm, pakowany po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź : Zamawiający   nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 16 -  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w
przypadku  naszej  firmy  towary  wysyłany  jest  z  Magazynu  na  Węgrzech  natomiast  faktury  z  biura  z  Warszawy  co
uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w
ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy).  Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany
przez  Zamawiającego  (zamiast  faktury  przesyłanej  drogą  pocztową,  wybór  opcji  należy  do  Zamawiającego)  Czy
Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odpowiedź : Zamawiający  modyfikuje zapisy  § 6 ust. 3  projektu umowy . Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego pisma.

Pytanie  17  -   Czy  Zamawiający  dopuszcza  składanie  zamówień  w  pełnych  opakowaniach  handlowych  (worki
stomijne/urostomijne  pakowane  po  30  sztuk  w  opakowaniu  handlowym,  płytki  stomijne  pakowane  po  5  sztuk  w
opakowaniu  handlowym)?  W przypadku  naszej  firmy  nie  ma  możliwości  sprzedawania  w  pojedynczych  sztuk,  gdyż
magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza  składanie  zamówień  w  pełnych  opakowaniach  handlowych  (worki
stomijne/urostomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w
opakowaniu handlowym). 

Pytanie 18 -  GRUPA NR 10, pozycja 1: Czy zamawiający dopuści produkt z otworem do docięcia od 12 – 35 mm? 

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 -  GRUPA NR 10, pozycja 2: Jaką ilość opakowań należy zaoferować w przypadku produktu pakowanego po 30 szt? 

Odpowiedź : 17 op. a 30 szt.

Pytanie 20 -  GRUPA NR 10, pozycja 3: Czy zamawiający dopuści produkt w rozmiarze do docięcia 13-60 mm?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ.



Pytanie 21 - GRUPA NR 10, pozycja 3: Czy zamawiający dopuści produkt w rozmiarze do docięcia 13-80 mm?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 22 - GRUPA NR 10, pozycja 4: Czy zamawiający dopuści produkt w rozmiarze do docięcia 13-43 mm?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 23 - GRUPA NR 10, pozycja 5: Czy zamawiający dopuści produkt w rozmiarze do docięcia do 90 mm?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 24 -  GRUPA NR 10, pozycja 7: Czy zamawiający dopuści produkt z otworem do docięcia 13-50 mm?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 25 - GRUPA NR 10, pozycja 8: Czy zamawiający dopuści produkt przezroczysty z beżową fizeliną od strony ciała? 

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 26 - GRUPA NR 10, pozycja 8: Jaką ilość opakowań należy zaoferować w przypadku produktu pakowanego po 30 szt?

Odpowiedź : 20 op. 

Pytanie 27 - GRUPA NR 12, pozycja 1: Jaką ilość opakowań pasty nalezy zaoferować w przypadku produktu o pojemności tuby
100 g?

Odpowiedź : 60 op.

Pytanie 28 - GRUPA NR 12, pozycja 3: Jaką ilość opakowań kremu nalezy zaoferować w przypadku produktu o pojemności tuby
100 ml?

Odpowiedź : 15 op. 

Pytanie 29 - GRUPA NR 13, pozycja 1: Jaką ilość opakowań należy zaoferować w przypadku produktu pakowanego po 20 szt?

Odpowiedź : 5 op. 

Pytanie 30 -  GRUPA NR 13, pozycja 1: Jaką ilość opakowań należy zaoferować w przypadku produktu pakowanego po 20 szt?

Odpowiedź : 5 op. 

Pytanie 31 -  GRUPA NR 13, pozycja 1: Jaką ilość opakowań należy zaoferować w przypadku produktu pakowanego po 20 szt?

Odpowiedź : 5 op. 

Pytanie 32 -  GRUPA NR 13, pozycja 1: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie produktu pakowanego po 30 szt i wówczas jaką
ilość opakowań należy zaoferować?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza zaoferowanie 20 szt. a 5 op. 

Pytanie 33 -   GRUPA NR 13, pozycja 2: Czy zamawiający dopuści produkt okrągły, o średnicy 5,5 cm?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 34 -  GRUPA NR 13, pozycja 2: Jaką ilość opakowań należy zaoferować w przypadku produktu pakowanego po 20 szt?

Odpowiedź : 5 op. 

Pytanie 35 -  GRUPA NR 13, pozycja 3: Czy zamawiający dopuści produkt okragły, o średnicy 10,5 cm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36 -  GRUPA NR 13, pozycja 3: Jaką ilość opakowań należy zaoferować w przypadku produktu pakowanego po 5 szt?

Odpowiedź : 10 op. 



Pytanie 37 -  GRUPA NR 13, pozycja 4: Prosimy o wyłączenie z grupy 13, do odrębnego pakietu, pozycji nr   4 - „Jałowa
oddychająca taśma z przylepną silikonową warstwą kontaktową, wodoodporna, z możliwością powtórnej aplikacji” – z uwagi na
odrębny charakter tego produktu, umieszczonego obecnie w grupie jednorazowych produktów stomijnych. 

Odpowiedź : Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 38 -  Grupa 1, Pozycja 2, 3

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie jako równoważnych rolek o gramaturze papieru 23g/m2 oraz folii  10gr/m2
spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź : Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 39 -  Grupa 16, Pozycja 1

Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  oferowane  worki  wyposażone  były  we  wkład  żelujący  celem  zabezpieczenia  materiału
zakaźnego przed wylaniem nawet w przypadku uszkodzenia worka?

Odpowiedź : Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 40 - Dotyczy grupy nr 17:  Czy Zamawiający dopuści do przetargu w poz.1 kołderki grzewcze na pacjenta o wymiarach
203cm x 102 cm, jako typowe na całe ciało dla dorosłych, wykonane z dwuwarstwowego materiału nietkanego, niepalnego,
niepochłaniającego cieczy? Materiał kocyków jest jednobarwny z naniesionymi piktogramami na jednej ze stron.

Odpowiedź : Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie  41  -  Dotyczy  grupy nr 17:   Czy Zamawiający dopuści  do  przetargu  w poz.2  kołderki  grzewcze pod pacjenta  o

wymiarach 203cm x 102 cm, jako typowe na całe ciało dla dorosłych, wykonane z dwuwarstwowego materiału nietkanego,

niepalnego, niepochłaniającego cieczy? Materiał kocyków jest jednobarwny z naniesionymi piktogramami na jednej ze stron.

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 42 -  Pakiet 15, poz. 1:  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie  co ma na myśli opisując: „maska z końcówką
drenu”?

Odpowiedź : Końcówka umożliwiająca dopompowanie mankietu w masce przylegającej do twarzy pacjenta.

Pytanie 43-  Pakiet 15, poz. 1:  Czy Zamawiający dopuści maski anestezjologiczne bez końcówki drenu, spełniające pozostałe
wymagania SIWZ?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 44- Pakiet 16, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z tekturowym kołnierzem i podziałką od 50 do
1000 ml, wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści?

Odpowiedź : Zamawiający  nie dopuszcza zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 45 Grupa 1, poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o grubości 0,015mm?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 46 Grupa 2, poz. 1,  Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m2?

Odpowiedź : Taka gramatura jest wymagana w SIWZ.

Pytanie 47  Grupa 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L-XXL?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 48  Grupa 2, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.



Pytanie 49  Grupa 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej  foliowanej od zewnątrz o gramaturze 30 g/m² ?

Odpowiedź : Nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają be zmian. 

Pytanie 50  Grupa 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 51  Grupa 6, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 30g/m2?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 52- Grupa 15 :  Czy zamawiający w pozycji nr 1 miał na myśli i bezwzględnie wymaga masek anestezjologicznych,
dostępnych w rozmiarach 0-6 , niespełniający  pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający  nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  53- grupa 14- poz. 6. Zwracamy się z prośba o wydzielenie z grupy 14 poz. 6 ( osłonek medycznych) i utworzenie z
niej odrębnego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  54 – grupa 6 poz. 1 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy z włókniny o gr. 35g / m 2 w
kolorze niebieskim

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie  55-  grupa 3 poz.  1  – czy zamawiający  wyrazi  zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny o gr 35 g/m2 w
rozmiarze S-XL

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie  56- grupa 2 poz. 1 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w kolorze niebieskim. 

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie  57-  Dot. umowy:  Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 4 wzoru umowy został dodany podpunkt lit.  e) o
następującej (lub podobnej) treści:  „jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych cen
groziłoby  jednej  ze  stron  rażącą  stratą;  zmiana cen  wymaga  zgody  obu  stron  w formie  aneksu  do  umowy”?Dodanie
powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany
cen w szczególnych okolicznościach np. gwałtownej inflacji lub gwałtownej zmiany kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie
będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie  58- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „Faktura dostarczona przez Wykonawcę ma
zawierać” zostało zastąpione wyrażeniem „Zaleca się aby faktura dostarczona przez Wykonawcę zawierała”? Zgodnie z art.
106e  ustawy o  podatku  od  towarów i  usług,  daty i  seria  ważności  dostarczonego  przedmiotu  umowy nie  muszą  być
zamieszczane na fakturze. W praktyce zamieszczanie takich informacji na fakturze jest bardzo rzadko spotykane. Dlatego
wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej
sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie ww. informacji
na fakturze może być niemożliwe lub znacznie utrudnione i wiązać się z  dodatkowymi kosztami,  co niekorzystnie dla
Zamawiającego wpłynie na wysokość ceny oferowanej w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający zastępuje słowo „ma” na słowo „winna zawierać”. Projekt umowy stanowi  załącznik nr 1 do
umowy. 



Pytanie  59-  Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 pkt 2) oraz § 9 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy słowo „opóźnienia”
zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (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.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Projekt umowy stanowi  załącznik nr 1 do  umowy. 

Pytanie  60- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało na końcu dodane wyrażenie  „jednakże nie
dłużej  niż  o  3  miesiące”?   Aktualne  sformułowanie  §  10  ust.  2  wzoru  umowy  powoduje,  że  okres  rzeczywistego
obowiązywania umowy pozostaje nieokreślony,  co pozostaje w sprzeczności  z art.  142 ust.  1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, a ponadto utrudnia wykonawcom należyte skalkulowanie oferowanych cen.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Projekt umowy stanowi  załącznik nr 1 do  umowy. 

Pytanie  61- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej)
treści:  „Przed  rozwiązaniem  umowy  Zamawiający  pisemnie  wezwie  Dostawcę  do  należytego  wykonywania  umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy
przez  Zamawiającego  wykonawca  został  wezwany  do  należytego  wykonywania  umowy.  Takie  wezwanie
najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a
tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy.  Projekt umowy stanowi  załącznik nr 1 do  umowy. 

Pytanie  62- dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ pakiet 23 poz. 10 zwracamy się z  uprzejmą prośbą o wyłączenie pozycji nr 10
do osobnego pakietu celem złożenia konkurencyjnej cenowo oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wydziela z grupy 23 poz. 10 i tworzy nową grupę  23 A .

Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. IV. 1 d) w zakresie grupy 23 - 
dopisuje dla grupy 23 A – kwotę 4 850,00  zł

Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. VII. 1 w zakresie grupy 23 - wykreśla kwotę: 670,00 zł   wpisuje  kwotę  dla grupy 23-
580,00 a dla grupy 23 A- 90,00 zł.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015, poz. 2164) Dyrektor Szpitala zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, modyfikując  pkt. XI.  1
SIWZ:  Termin składania ofert  -  w  dniu 3.06.2016 r. godz. 10.00, oraz pkt. XII.  Termin otwarcia ofert - w  dniu
3.06.2016 r. godz. 10.30 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 

Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim uczestnikom postępowania,  którym przekazano specyfikację  istotnych
warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się wiążąca.

Zatwierdził 

Dyrektor Szpitala 

Dr med. Zbigniew J. Król


