
1

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28 Świętochłowice, dnia 21 październik 2011 r.

....................................

....................................

....................................

Dotyczy:    przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych oraz osprzętu
                       wielorazowego i jednorazowego uŜytku; znak sprawy: 19/23/28/ZA/11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
nr 113, poz. 759 j.t.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach” udziela odpowiedzi na następujące pytania oraz dokonuje
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Pakiet 1: Czy Zamawiający wymaga pistoletu z kompletem wymiennych końcówek do mycia?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga pistoletu z kompletem wymiennych końcówek do mycia. Zamawiający
dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1-
Formularzu ofertowym- w Pakiecie I w poz. 1 „Pistolet do mycia narzędzi  typu SELECTA”
nadając jej brzmienie: „Pistolet do mycia narzędzi  typu SELECTA z kompletem wymiennych
końcówek do mycia”.

Pytanie nr 2:
Pakiet 1: Czy z uwagi na fakt, Ŝe realizacja jednego pistoletu ma się odbyć w ciągu 12 miesięcy,
Zamawiający zechce wydłuŜyć termin jednorazowej dostawy do 28 dni?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- w Rozdziale 2. Przedmiot zamówienia- Szczegółowe wymagania związane z realizacją
przedmiotu zamówienia- pkt 1 „Dostawy dokonywane będą w oparciu o pisemne zamówienia
składane za pomocą faxu przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w
terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia do Magazynu Szpitalnego mieszczącego się
przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach.” nadając mu brzmienie: „Dostawy dokonywane
będą w oparciu o pisemne zamówienia składane za pomocą faxu przez pracownika Sekcji
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Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w terminie do 7 dni (dla Pakietu I- w ciągu 28 dni)  od daty
otrzymania zamówienia do Magazynu Szpitalnego mieszczącego się przy ul. Chorzowskiej 36
w Świętochłowicach.”;
- w Załączniku nr 2- Wzorze umowy- w §2 ust. 4 „Rękawice medyczne/ osprzęt wielorazowego
i jednorazowego uŜytku dostarczany będzie w ciągu 7 dni od daty złoŜenia zamówienia przez
Zamawiającego za pomocą faxu na nr ......................................” nadając mu brzmienie: „Rękawice
medyczne/ osprzęt wielorazowego i jednorazowego uŜytku dostarczany będzie w ciągu 7 dni (dla
Pakietu I- w ciągu 28 dni) od daty złoŜenia zamówienia przez Zamawiającego za pomocą faxu na
nr ......................................”.

Pytanie nr 3:
Umowa par. 5 ust. b
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w ww. ust. na „... 1% wartości brutto
towaru zamówionego, a nie dostarczonego w terminie...”.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 2- Wzorze umowy- w §5 ust. b „w wysokości 1 % wartości brutto ceny
określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia
w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy teŜ uzupełnieniu
braków ilościowych w dostarczonym towarze” nadając mu brzmienie: „w wysokości 1 % wartości
towarów niedostarczonych w terminie, za kaŜdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub
wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy teŜ uzupełnieniu braków ilościowych
w dostarczonym towarze”.

Pytanie nr 4:
Pakiet VI poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic w ww. poz rękawic
nitrylowych teksturowanych na całej powierzchni, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 6, poz. 3 zaoferowanie rękawic nitrylowych teksturowanych
na całej powierzchni, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 5:
Pakiet VI poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych
z wewnętrzną warstwą polimerową o zawartości protein na poziomie 81 ug/g.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 6, poz. 4 zaoferowanie rękawic lateksowych bezpudrowych
z wewnętrzną warstwą polimerową o zawartości protein na poziomie 81 ug/g.

Pytanie nr 6:
Pakiet VI poz. 1-5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie moŜliwości złoŜenia próbek z kaŜdej
pozycji po kilka sztuk z dowolnego rozmiaru które w zupełności wystarczą do sprawdzenia
opisanych parametrów. Zamawiający określił sposób wyboru oferty na podstawie ceny, a opisane
parametry potwierdzone zostaną na podstawie kart technicznych produktu oraz katalogów.
Zamawiający nie moŜe dokonać oceny jakościowej przy zastosowanych kryterium wyboru ofert-
najniŜsza cena.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7:
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Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu rękawic znajdowała się data produkcji.
Data przydatności do uŜytku powinna być wystarczającą informacją dla Zamawiającego. Ponadto
naleŜy zauwaŜyć Ŝe załącznik nr 1 (wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych) do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych
oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych ( D.U. z 2011 r., Nr 16, poz. 74), w części II
(wymagania dotyczące projektu i wykonania), w ust .13.3, dotyczącym oznakowania wyrobów,
wymaga w pkt. 12), oznakowania w zakresie daty produkcji jedynie w odniesieniu do aktywnych
wyrobów medycznych, których nie dotyczy pkt.5. Niewątpliwe przypadek ten nie obejmuje
rękawic diagnostycznych.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:
Dotyczy Pakiet VI- Czy Zamawiający wymaga aby produkt był fabrycznie oznakowany minimum
danymi:

- Producent
- Reprezentant w UE (jeśli dotyczy)
- Data produkcji
- Data waŜności
- Numer LOT
- Numer katalogowy ( jeśli producent stosuje)

z zastosowaniem odpowiednich piktogramów zgodnie z normą EN 980, co wynika z bezpośrednio
z dyrektywy 93/42/EEC i Ustawy o wyrobach medycznych?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9:
Pakiet VI, poz. 3- Czy zamawiający dopuści rękawice zawierające szkodliwe ftalany (rakotwórcze
i mutagenne środki stosowane jako plastyfikatory tworzyw sztucznych)?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowo takiego parametru.

Pytanie nr 10:
Jeśli nie dopuści to czy Zamawiający będzie wymagał wyników badań potwierdzających brak tych
substancji, przeprowadzonych przez niezaleŜną jednostkę?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11:
Czy zamawiający wyraŜa zgodę na dodanie w paragrafie 2 ustęp 8 zapisu: „Zmniejszenie ilości
przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie moŜe przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej
umowie”?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę w paragrafie 3 ustęp 1 zapisu „otrzymania faktury” na
„wystawienie faktury” oraz „obciąŜenia” na „uznania”?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13:
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Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę w paragrafie 5 ustęp b umowy zapisu „ wartości brutto
ceny określonej w ofercie” na „ wartości towarów niedostarczonych  w terminie”?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 2- Wzorze umowy- w §5 ust. b „w wysokości 1 % wartości brutto ceny
określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia
w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy teŜ uzupełnieniu
braków ilościowych w dostarczonym towarze” nadając mu brzmienie: „w wysokości 1 % wartości
towarów niedostarczonych w terminie, za kaŜdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub
wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy teŜ uzupełnieniu braków ilościowych
w dostarczonym towarze”.

Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu w paragrafie 8 ustęp 1 umowy:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy,
pod warunkiem, Ŝe zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeŜeli wpływa to na koszty dostawy,
b. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy,

wycofania tych produktów z obrotu ( w szczególności decyzji właściwych władz), jak
równieŜ braku moŜliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek
okoliczności,  za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu
naleŜytej ostroŜności.

c. istotnej zmiany cen przez producenta”?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15:
Pytanie do umowy- Prosimy o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu wymiany wadliwego
asortymentu z 48 godz. do 72 h.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 2- Wzorze umowy- w §4 „Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie
towar wadliwy na towar wolny od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w
ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie
reklamacji.” nadając mu brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar
wadliwy na towar wolny od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 72
godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”.

Pytanie nr 16:
Pakiet nr 6, poz. 1,2,4,5
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający określając długość 240mm, ma na myśli minimalna
długość wymaganą dla rękawicy?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający określa długość rękawicy przedziałem 240-250 mm, oznacza to, Ŝe 240 mm to
minimalna długość rękawicy, zaś 250 mm to długość maksymalna.

Pytanie nr 17:
Pakiet nr 6, poz. 3
Prosimy o wyraŜenie zgody na zaoferowanie rękawic pakowanych po 150 szt. z odpowiednim
przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
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Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na rękawice medyczne oraz osprzęt
wielorazowy i jednorazowy w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązują wtedy
przeliczenia ilości do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 18:
Pakiet  6, poz.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w kolorze białym?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19:
Pakiet 6, poz. 4
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chlorowanych, pozostałe parametry
zgodnie z SIWZ. Proces chlorowania stosowany jest w celu wypłukania protein lateksowych, co
powoduje zmniejszenie występowania reakcji uczuleniowych wśród personelu.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 6, poz. 4 zaoferowanie rękawic chlorowanych, pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20:
Pakiet 6, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni matowej/ nie śliskiej,
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Dołączona próbka do oferty w celu potwierdzenia
wymogów SIWZ pozwoli ocenić, czy zaoferowany produkt spełni oczekiwania Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 6, poz. 4 zaoferowanie rękawic o powierzchni matowej/ nie
śliskiej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21:
Pakiet III
Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent
próŜnia), o róŜnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent próŜnia),
o róŜnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów.

Pytanie nr 22:
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie VI w pozycji 4 rękawic o zawartości protein <50ug/g
spełniających wszystkie pozostałe wymogi zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 6, poz. 4 zaoferowanie rękawic o zawartości protein <50ug/g
spełniających wszystkie pozostałe wymogi zamawiającego.

Pytanie nr 23:
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie VII w pozycji 1 rękawic o grubości na palcu 0,22, na
dłoni 0,210 i na mankiecie 0,240 spełniających wszystkie pozostałe wymogi zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24:
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie VII w pozycji 2 rękawic z rolowanym mankietem
o grubości na mankiecie 0,150 mm spełniających wszystkie pozostałe wymogi zamawiającego.
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Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25:
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie VII w pozycji 3 rękawic z rolowanym mankietem
spełniających wszystkie pozostałe wymogi zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26:
Pakiet nr 6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 4 rękawic o poziomie protein < 80 ug/g.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 6, poz. 4 zaoferowanie rękawic o poziomie protein < 80 ug/g.

Pytanie nr 27:
Pakiet nr 6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 rękawic teksturowanych na całej powierzchni
dłoni.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 6, poz. 3 zaoferowanie rękawic teksturowanych na całej
powierzchni dłoni.

Pytanie nr 28:
Pakiet 6 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 szt.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na rękawice medyczne oraz osprzęt
wielorazowy i jednorazowy w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązują wtedy
przeliczenia ilości do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 29:
Pakiet 6 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy rękawice mają posiadać podwójne
oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej zachowując jednocześnie 8%
stawkę VAT?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 6, poz. 3 zaoferowanie rękawic
z podwójnym oznakowaniem, jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej.

Pytanie nr 30:
Pakiet 6 poz. 3
Zwracamy się  do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w związku z tym, iŜ rękawice mają
znajdować się w I klasie wyrobu medycznego więc czy zatem zamawiający będzie oczekiwał
rękawic znajdujących się równieŜ w III kategorii środka ochrony indywidualnej?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 6, poz. 3 zaoferowanie rękawic
z podwójnym oznakowaniem, jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej.

Pytanie nr 31:
Pakiet 6, poz.3



7

 W związku  z wymogiem normy EN 455 prosimy zamawiającego prośbą o wyjaśnienie czy norma
ma być potwierdzona przez organ niezaleŜny od producenta jednostkę notyfikowaną?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ. Opinia jednostki notyfikowanej jest wymagana w przypadku produktu powyŜej
kl. I.

Pytanie nr 32:
Pakiet 7, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej sterylnej, pudrowanej o grubości
palca: 0,22mm, grubości dłoni 0,20mm, grubości mankietu 0,16mm, reszta parametrów zgodna
z SIWZ.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33:
Pakiet 7, poz.1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki chirurgiczne  maja być pakowane
w zewnętrzne opakowanie foliowe podciśnieniowe pozbawione powietrza? Rozwiązanie tego typu
pozwala Zamawiającemu na natychmiastową identyfikację wszelkich mikrouszkodzeń
opakowania i skutecznie wyklucza ryzyko uŜycia przez lekarza niejałowej rękawicy.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie wymaga, aby rękawiczki chirurgiczne były pakowane w zewnętrzne opakowanie
foliowe podciśnieniowe pozbawione powietrza.

Pytanie nr 34:
Pakiet 7, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek chirurgicznych, sterylnych, bezpudrowych
wykonanych z lateksu kauczukowego, kształt anatomiczny z mankietem rolowanym, powierzchnia
zewnętrzna rękawicy mikroteksturowana , powierzchnia  wewnętrzna rękawicy pokryta polimerem
o strukturze sieci co ułatwia nakładanie rękawicy no dłoń suchą i wilgotną, długość min. 270mm,
grubość dłoni: 0,22mm, grubość mankietu C,16mm, AQL=1,0, w rozmiarach 5,5-9,0.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35:
Pakiet 7, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek bezlateksowych, sterylnych, bezpudrowych,
wykonanych z syntetycznego polizoprenu (materiału o lepszych parametrach technicznych od
opisanego w SIWZ neoprenu), kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną  częścią grzbietową
dłoni, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna rękawicy mikroteksturowana, powierzchnia
wewnętrzna rękawicy pokryta polimerem o strukturze sieci co ułatwia nakładanie rękawicy na
dłoń suchą i wilgotną, długość min.270 mm, grubość palca 0,27mm, grubość dłoni 0,22mm,
grubość mankietu 0,17mm, AQL=1,0 w rozmiarach 5,5-9,0.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36:
Dotyczy wzoru umowy §2 ust. 8
Czy Zamawiający moŜe  określić procent ewentualnego odstępstwa od umowy?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 37:
Dotyczy wzoru umowy §4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 3 dni od chwili uznania reklamacji
za zasadną.”
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 2- Wzorze umowy- w §4 „Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie
towar wadliwy na towar wolny od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze
w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie
reklamacji.” nadając mu brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar
wadliwy na towar wolny od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 72
godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”.

Pytanie nr 38:
Dotyczy wzoru umowy §5 ust. a), b) oraz ust c)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%, z 1% na
0,1% oraz odpowiednio z 0,3% na 0,1%?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w Załączniku nr 2- Wzorze umowy- w §5 ust. b „w wysokości 1 % wartości brutto
ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia
w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy teŜ uzupełnieniu
braków ilościowych w dostarczonym towarze” nadając mu brzmienie: „w wysokości 1 % wartości
towarów niedostarczonych w terminie, za kaŜdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub
wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy teŜ uzupełnieniu braków ilościowych
w dostarczonym towarze”.

Pytanie nr 39:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została
wszczęta likwidacja?
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z art. 38.1. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 j.t.),
Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zapytanie nie dotyczy treści SIWZ.

Pytanie nr 40:
Dotyczy wzoru umowy §3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §3 ustępu o następującej treści:
„W przypadku zwłoki w płatności (kaŜdorazowo wystawionej faktury) powyŜej 14 dni od
momentu wymagalności naleŜności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do
wstrzymania realizacji następnych zamówień”.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41:
Pakiet VI, poz. 3- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic pudrowanych czy
bezpudrowych?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowo takiego parametru.
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Pytanie nr 42:
Pakiet VI, poz. 4- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych
bezpudrowych jedynie w rozm. S, M oraz L?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach” przedłuŜa termin składania ofert na przetargu nieograniczonego na dostawę
rękawic medycznych oraz osprzętu wielorazowego i  jednorazowego uŜytku; znak sprawy:
19/23/28/ZA/11, na dzień 28.10.2011 r. do godz. 10:00.

Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.10.2011 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego- Zespole
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Pakiet I- Pistolet do mycia narzędzi

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILO ŚĆ
MAX

CENA
NETTO

WARTO ŚĆ
NETTO VAT

WARTO ŚĆ
BRUTTO PRODUCENT

1. Pistolet do mycia narzędzi  typu SELECTA z kompletem wymiennych
końcówek do mycia szt. 1

Razem  

Treść oświadczenia Wykonawcy :

1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –
w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, Ŝe nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

              Ogółem wartość  zamówienia dla Pakietu I: ................................................................................................................................................................................................. złotych netto

Słownie: ....................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I: ................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                                       (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej)
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Pakiet III- Pojemniki do odsysania

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILO ŚĆ
MAX

CENA
NETTO

WARTO ŚĆ
NETTO VAT

WARTO ŚĆ
BRUTTO PRODUCENT

1. Pojemnik wielorazowego uŜytku, wykonany z nietłukącego się
tworzywa bez zawartości PCV, skalowany co 100 ml do pełnej
pojemności, z moŜliwością uŜycia mniejszego wkładu do większego
pojemnika, z moŜliwością sterylizacji w temp. do 121C, poj. 2000 ml.

szt. 10

2. Jednorazowy wkład  kompaktowy, poj. 2000 ml, uszczelniony
automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go
w pojemnik z funkcją samozasysania, z moŜliwością uŜycia mniejszych
worków w większych pojemnikach, wyposaŜony w dwa uchwyty o
konstrukcji pętli do demontaŜu wkładu po jego zapełnieniu, data
waŜności  nadruku na kaŜdym wkładzie.

szt. 500

3. Pojemnik wielorazowego uŜytku, wykonany z nietłukącego się
tworzywa bez zawartości PCV, skalowany co 100 ml do pełnej
pojemności, z moŜliwością uŜycia mniejszego wkładu do większego
pojemnika, z moŜliwością sterylizacji w temp. do 121C, poj. 1000 ml.

szt. 10

4. Jednorazowy wkład kompaktowy, poj. 1000 ml, uszczelniony
automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go
w pojemnik z funkcją samozasysania, z moŜliwością uŜycia mniejszych
worków w większych pojemnikach, wyposaŜony w dwa uchwyty o
konstrukcji pętli do demontaŜu wkładu po jego zapełnieniu, data
waŜności  nadruku na kaŜdym wkładzie.

szt. 500

5. Dren do proŜni dł. 2000 mm szt. 20
6. Łącznik zwęŜany szt. 20

Razem  

* Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent próŜnia), o róŜnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów.

Treść oświadczenia Wykonawcy :

1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –
w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, Ŝe nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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              Ogółem wartość  zamówienia dla Pakietu III: ................................................................................................................................................................................................. złotych netto

Słownie: ....................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III: ................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                                       (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej)
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Pakiet VI- Rękawice niesterylne diagnostyczne

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILO ŚĆ
MAX

CENA
NETTO

WARTO ŚĆ
NETTO VAT

WARTO ŚĆ
BRUTTO PRODUCENT

1. Rękawice diagnostyczne niejałowe, winylowe, pudrowane, posiadające
na mankiecie widoczny rant, kształt uniwersalny-  pasujące na obie
dłonie, długość: 240- 250 mm, AQL= 1,5, w rozmiarach: XS, S, M, L,
XL /a100/ op. 150

2. Rękawice diagnostyczne niejałowe, winylowe, bezpudrowe, posiadające
na mankiecie widoczny rant, kształt uniwersalny-  pasujące na obie
dłonie, długość: 240- 250 mm, AQL= 1,5, w rozmiarach: XS, S, M, L,
XL /a100/ op. 150

3. Rękawice diagnostyczne, niejałowe, wykonane z syntetycznego
nitrylu , koloru niebieskiego, rolowany brzeg, klasa I; teksturowane
powierzchnie palców- dla lepszego chwytania, elastyczne, odporne na
rozerwanie, pełne bezpieczeństwo- alergia typu I; kształt uniwersalny-
pasujące na obie dłonie, AQL= 1,5, w rozmiarach: XS, S, M, L, XL
/a100/
* dopuszcza zaoferowanie rękawic nitrylowych teksturowanych na całej
powierzchni, pozostałe parametry bez zmian
* dopuszcza zaoferowanie rękawic teksturowanych na całej powierzchni
dłoni
* dopuszcza zaoferowanie rękawic z podwójnym oznakowaniem, jako
wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej op. 150

4. Rękawice diagnostyczne, niejałowe, lateksowe, bezpudrowe, rolowany
brzeg, kształt uniwersalny-  pasujące na obie dłonie, długość: 240- 250
mm, pokryte polimerem, powierzchnia teksturowana, zawartość protein
< 50 µg/dm2, zawartość pudru: max. 2 mg na rękawicę, AQL= 1,5, w
rozmiarach: XS, S, M, L, XL /a100/
* dopuszcza zaoferowanie rękawic lateksowych bezpudrowych
z wewnętrzną warstwą polimerową o zawartości protein na poziomie
81 ug/g
* dopuszcza zaoferowanie rękawic chlorowanych, pozostałe parametry
zgodnie z SIWZ
* dopuszcza zaoferowanie rękawic o powierzchni matowej/ nie śliskiej,
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
* dopuszcza zaoferowanie rękawic o zawartości protein <50ug/g
spełniających wszystkie pozostałe wymogi zamawiającego
* dopuszcza zaoferowanie rękawic o poziomie protein < 80 ug/g op. 1500
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5. Rękawice diagnostyczne, niejałowe, lateksowe, lekko pudrowane,
rolowany brzeg, kształt uniwersalny-  pasujące na obie dłonie, długość:
240- 250 mm, zawartość protein < 150 µg/g, AQL= 1,5, w rozmiarach:
XS, S, M, L, XL /a100/ op. 1500

Razem  

Wymagania:
- na opakowaniu: data produkcji, data waŜności, numer serii;
- zgodność zaoferowanych produktów (poz. 1-5) z normami: EN 455;
- spełnianie przez zaoferowane produkty (poz. 3) Dyrektywy Rady 93/42/EEC;
- posiadanie przez zaoferowane produkty (poz. 1-5) deklaracji zgodności CE;
- wykazanie dla wszystkich produktów (poz. 1-5) kart technicznych produktu;
- wyciąg z katalogu produktów lub ulotka informacyjna potwierdzająca opisy i parametry dotyczące oferowanych produktów.

Treść oświadczenia Wykonawcy :

1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –
w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, Ŝe nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

              Ogółem wartość  zamówienia dla Pakietu VI: ................................................................................................................................................................................................. złotych netto

Słownie: ....................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VI: ................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                                       (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej)
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Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

pomiędzy:

SP ZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie “przetargu
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu ..................... na dostawę rękawic medycznych oraz sprzętu
jednorazowego uŜytku.

ZGODNIE Z OFERT Ą Z DNIA ...
PAKIET ...

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK  DO UMOWY

§ 2

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeŜeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane
za nieprawdziwe.

2. Rękawice medyczne/ osprzęt wielorazowego i jednorazowego uŜytku powinien być
dostarczany do Magazynu Szpitalnego przy ul. Chorzowskiej 36, 41- 605
w Świętochłowicach- dostawa następowała będzie sukcesywnie zgodnie z pisemnymi
częściowymi zamówieniami w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Czas trwania umowy - 12 miesięcy od daty zawarcia, tj. od dnia ............ r.  do dnia  ............ r.
4. Rękawice medyczne/ osprzęt wielorazowego i jednorazowego uŜytku dostarczany będzie

w ciągu 7 dni (dla Pakietu I- 28 dni) od daty złoŜenia zamówienia przez Zamawiającego za
pomocą faxu na nr .....................................

5. Koszty transportu przedmiotu umowy do Magazynu przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605
w Świętochłowicach ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy.

6. Rękawice medyczne/ osprzęt wielorazowego i jednorazowego uŜytku będzie zamawiany w
zaleŜności od potrzeb.

7. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
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8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia przedmiotu umowy w ilościach
maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Strony ustalają, Ŝe ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, który stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania
umowy, z zastrzeŜeniem zmian cen określonych w § 8 ust.1.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty naleŜności za dostawę przedmiotu umowy
przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, która zostanie
wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone przez
Zamawiającego na pisemnym – pod rygorem niewaŜności – dowodzie dostawy. Za dzień
zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą
braków ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin – od otrzymania
powiadomienia.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od
wad i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 72 godzin od chwili
rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§ 5

W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienaleŜycie wykonanego
przedmiotu umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 1 % wartości towarów niedostarczonych w terminie, za kaŜdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy
teŜ uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze;

c) w wysokości 0,3% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część
umowy za naruszenie zakazów określonych w § 11 umowy.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
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3. JeŜeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową Zamawiający moŜe wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania
wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.

§ 8

1. Zgodnie z Art. 144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę
zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniŜenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) konieczności przedłuŜenia terminu umowy w przypadku nie wykorzystania przez

Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego  przedmiotu umowy
- przy zachowaniu dotychczasowej ceny:

d) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie
przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) oraz
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.).

§10

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

1. Wykonawca nie moŜe dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani
ustanawiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych
w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie pod rygorem niewaŜności.

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U.
z 2011 r. nr 112, poz. 654) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej moŜe nastąpić po wyraŜeniu zgody
przez podmiot tworzący . Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc
pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii
kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

3. W przypadku naruszenia ust. 2 do sądu o stwierdzenie niewaŜności umowy przelewu
wierzytelności moŜe wystąpić takŜe podmiot który utworzył zakład- Zamawiającego.

§ 12

Integralną częścią umowy jest:
- Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 do umowy.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
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§ 13

Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  po  jednym  dla kaŜdej ze
stron.

WYKONAWCA                     ZAMAWIAJĄCY


