Warszawa, 5 czerwca 2018r.
DO:

Wykonawców

OD:

Zamawiającego
LICZBA STRON: 2

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sterylnych jednorazowych obłożeń
pola operacyjnego dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 12-W-D-04-2018.
____________________________________________________________________________________
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania
zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:
Pytanie 30
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji zestawu
brzuszno – kroczowego o gramaturze materiału bazowego 62 g/m², wzmocnionego włókniną typu
Spunlace o gramaturze min. 70g/m², o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.
_____________________________________________________________________________
Pytanie 31
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji zestawu ginekologicznego
zawierającego 1 serwetkę do rąk, spełniającego pozostałe wymagania zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.
_____________________________________________________________________________
Pytanie 32
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji serwety o wymiarach 75x90 cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe
wymogi SIWZ.
_____________________________________________________________________________
Pytanie 33
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 8 i 9
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 8 i 9 kieszeni
nieznacznie różniących się parametrami – to jest o wymiarach 30x40 cm
SZP/MS

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
_____________________________________________________________________________
Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje
Załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz Oferty” (aktualne brzmienie w załączeniu) oraz dodaje Załącznik
nr 10 do SIWZ „Informacja na podstawie art. 13 RODO skierowana do Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego” (w załączeniu).

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Puzyna dr n. med.

Załącznik nr 1 – Modyfikacja Załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz Oferty” z dnia 05.06.2018r.
Załącznik nr 2 – Załącznik nr 10 do SIWZ „Informacja na podstawie art. 13 RODO skierowana do Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”

