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W ztttiqzku z
odpowiada:

Pyt. I Dotyczy I poz. l-6:
- czy

Zamawiajqcy
Dotycry Paki
- czy

ajqcy wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? panstwa zgoda umo2liwi zloZenie
j oferty wigkszej liczbie uczestnik6w.

Katowice, dnia 28 .07.2012 r.

Uczestnicy postQpowania
przetargowego
W s z y s c y

od Wykonawc6w wniosk6w o wyjaSnienie tre6ci SIWZ Zamawiajqcy

zapisy w SIWZ.

dopu6ci opatnrnek w rcmtiarze:

odp.:
Pyl.2

(a)- poz. | -
(b)- poz. 4 -
(c)- poz. 5 -

Zamawiaj4cy
proponowany
mo2liwo56
zapisy w S

stanie
iloSci i

5cmxlOcm?
5cmxl0cm?
0cmxl0cm?
informuje, 2e: w zakesie czgsci a)
rozmiar opatrunku zawarly jest w poz.

- podtr44muje zapisy w SIWZ -
2, w zakesie czgSci b) - dopuszcza
w zakresie czg6ci c) - podtrzymuje

Pyt.3

odp.:

Pt4.4

odp.:
P)'1.6

odp.:
Py1. 7

odp.:
P)'t 8

proponowanego opatrunku,

Pakiet l,
Czy Zamawi wyrazi zgodg na zaoferowanie opatrunku wl6kninowego o wymiarach

odp.:
P)'t. 5

parametry zgodni e z siwz?
ie zapisy w SIWZ. Proponowany rozmiar opatrunku zawarty jest w

Pakiet 1, 3-5
Czy
warstwy
siwz?
Zamawiaj4cy zapisy w SIWZ.
Pakiet l, 8-9
Czy Zamawi wyrazi zgodg na zaoferowanie przylepca z tkaniny bawelnianej?
Zamawiaj4cy moZliwo56 zaoferowania prrylepca z tkaniny bawelnianej.
Pakiet l,
Czy wyfazl zgodq na zaoferowanie plastra z opatrunkiem na tkaninie
bawelnianej?
Zamawiajqcy mo2liwoS6 zaoferowania przylepca z tkaniny bawehianej.
Pakiet l, l 4 -  l 5
Cry Zamawiaj pod pojgciem dlugo56 robocza ma na mySli dlugo56 w stanie spoc4ynku czy
w stanie

35cmxl0cm, fl
Zamawiaj1cy y
poz.2.

4cy wyrazi zgodg na zaoferowanie opatrunku wl6kninowego z przeciEciem
rowej wzdluZ dluZszej kawgdzi opatrunku, pozostale pammetry zgodnie z

Zamawiajqcy i ze dlugoSi robocza to dlugo66 w stanie rozci4gnigtym.
Pakiet l, a  1 4 - 1 5
czy wyrazi zgodg na zaoferowanie rgkawa opatrunkowego o dlugo3ci 7m w

(25m w stanie rozci4gniqcia) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych
em do pelnych sztuk w g619 , pozostale parametry zgodnie z siwz?



P)'t.

Odp.: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Py.t. 9 Pytanie nr I dctyczy pakietu I, poz. 8-9.

Prosimy o dopuszczenie przylepca tlianinou,ego pokrytego klejern kauczukowym.
Odp.: Zarna.wiaj4cy dopuszcza mo2liwo66 zaoferowania proponowanego przytepca.
P-yt. l0 l,akiel 1. poz. 1

Cz1' Zatnaw iaj qc;, dopuSci rozmiar 3 5cmx I 0cm?
rJdp.: Zamar.r, iai4ca, podtrzymuje zapisy w SIWZ proponowany rozmiar opatru,ku zawrulv jrst w

poz .2 .
Pyt. 1 I Pakiet l, poz. 5

Czy Zamawiajqcy dopuSci rozmiar (a) I 5cmxgcm lub /b) 1 0cmxgcm?
Odp.: Zamawiaj4cy informuje, 2e: w zakresie czq6ci a) - podtrzymuje zapisy w SIWZ _

propono*any rozmiar zawarty jest w poz. 4, w zakresie czgSci b) _ podtrzymuje zapisy w
SIWZ.

Pyt. l2 Pakiet 1, poz. 3-6
czy zamawiai4cy dopusci opatrunki z przecigciem warshvy papierowej wzdruZ kr6tszej rub
dluZszej krawgdzi opatrunku?

Odp.: Zamawiaj4cy podtrrymuje zapisy w SIWZ.
Pyt. 13 Pakiet l, poz. 8-9

Czy-Zamawiajqcy dopuSci przylepiec tkaninowy z klejem akrylowym z zawarto5ciq tlenku
cynku, kt6ry zlnniejsza ryzyko powstania podra2nieri?
Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwo56 zaoferowania proponowanego przylepca.
Pakiet l. ooz. 12
Czy zamawiajEcy dopu5ci plaster na tkaninie bawelnianej?
Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo56 zaoferowania proponowanego plastra.
Pytania dot. wzoru umowy:
czy za dni robocze rozumie sig dni od poniedzialku do piqtku za wyiqtkiem dni ustawowo
wolnych od pracy?
Zamawiajqcy informuje, Ze w projekcie umowy okre6lono pojgcie ,,dni robocze', ($ 2 ust. I
zdanie drusie).

Py. | 6 Pyania dot. u zoru umowy:
Czy zamawiaj4cy zgadza sip aby reklamacje rozpatrywane byly w dni robocze?

odpf : Zamawiajqcy informuje.2e w projekcie umowy okeslono czas rozpatD,'wania reklamacji ($ 7
ust.  l )

Pyt. l7 Py,tania dot. wzoru umowy:
Czy zamawiai4cy zgadza sip aby slowo ,, op62nienia,, zostalo zast4llione slowern ,,zrvloki,.?

Odp.: Zamawialqcy podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.
Pyt. l8 Pytania dot. wzoru umowy:

Czy zamawiajqcy wyrazi zgodp aby kara o kt6rej mowa w paragrafie g punkt 5 naliczana byla
od wartoSci niezrealizowanej czgrici umowy?

Odp.: Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.
Pyt. l9 Pl,tania dot. wzoru umowy:

czy zamawiaj4cy zgadza sip aby prawo do odst4pienia od umowy prryslugiwalo mu w
przypadku trzykrotnego uchybienia o kt6rym mowa w paragrafie g, punkt 4?

Odp.: Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.
Pyt. 20 Pytania dot. wzoru umowy:

czy w razie braku moZliwodci lub istotnych trudnosci rv dostarczeniu rvyrob6w
zaoferowanych w ofercie qlkonawca bqdzie m6gl dostarczai zamienniki o nie gorszych
parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.: Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.
Pyt. 2l Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiajqcy zgadza sip zapisai mo2liwo56 zmiany cen brutto uynikaj4cej ze zmiany
obowi4zujqcej stawki VAT, przy zachowaniu dob/chczasowych cen netto?

Odp. : Zamawiajqcy pod trzymuje zapi sy v',, proj ekc ie umoury.
Pyt.22 Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiaj4cy zgadza sip zapisac mo2liwo5 f zmiany cen w przypadku przel,raczajqcej 3%o
zmiany Sredniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcra

odt
Pvt

Odr



umowy oraz w przypadku gdy suma miesigcznych wskaznik6w cen i uslug konsumpcyjnych
opublikowanych przez prezesa GUS za okres <_rd dnia za.warcia u o*y pr."lro"r,u 3Vo?'"

Odp.; Zamawiajecy podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.
Pyt.23 Czy Zaya,Jiajac.V 

. wyrazi. zgodg na nadanie $ + pn. 2 nastqpuj4cego brzmienra:
I ,,Date speln aen ia Svl iadczenia jest uznania racliunku bankowego Wykonawcy..

Odp.: , Zamawiaj4cy pqdtrrymuje zapisy w projekcie umowy.
Fyt.24 Czy Zamawiajqcy wy razi zgodg na wykrsiler,ie z projekt,, umowy $ 4 pkr. 4;
Odp.: Zamawiaj4cy podtrrymuje zapisy w projekcie umowy.
P5rt.25 C.7 Zamaw,iajncy wyrazi zgodq na nadanie $ Z pt t. 2 nastgpuj4cego [rrzmienia:

1{. nrzvpadku uwzglgdnienia reklamacji jakosciowej zamawiajqiy 
-zwrica 

na koszt' wykonawcy wadliwe rzeczy, bgd4ce przedrniotem reklamacji w ceru uymiany na worne od
wao.

Odp.: Zamawiajqcy podtrzlmuje zpisy w projekcie umowy.
Pya.26 Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na wykreslenie z projektu umowy $ g pkt. 5?
Odp.: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.
Py1.27 Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na dodanie do projektu umowy w g 9 punktu 2 w kt6rym

znalazlby sig nastgpuj4cy zapis:
"zmiana cen brutto w zwi4zku z ustawowe zmian4 wysokosci podatku od towar6w i uslug nre
wymaga aneksu do umowy."

Odp.: Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.
Pyt.28 Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na nadanie $ 12 nastgpujqcego brzmienra:

,,Ewentualne spory mogqce wyniknqi ze stosunku prawnego zainicjowanego ninie.lsz4
umow4 strony poddajq rozstrrygnigciu wla5ciwemu rzeczowo s4dowi powszechnemu,,

Odp.: Zamawiajqcy podtrrymuje zapisy w projekcie umowy.

. JednoczeSnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zam6wief publicznych, Zamawiajqcy
zmienia SIWZ w spos6b okre5lony w odpowiedziach na pytania Wykonaw;6w.

Z powainniem

DYREKTOR

mgr inZ.


