
Siedlce dnia: 20 1 8- 09-25

ODPOWTF|D2,

2017 r. poz. 1579 z po2n. zrn..) w trybie przetarg nieogranic zony , na:

ej,

ie pozycji nr 3 i 4 ( respirator Hamilton G5

S tano wi sko (wyj aSrj i en ia) 7, arnawi aj 4c e go w prze dmi otowej kwestii j est nastgpuj 4ce:

Zgodnre zzapisami SIWZ

Informujemy, 2e z$odnie 4 wvmogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo z,am6wi<>h {ubliczrlrch (ti. Dz. IJ. z 2017 r" poz. 1579 z po4n. zm.), stanowisko
Zamawiajqcego zos{alo rozCIslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.
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Opieki ZdrowotnejZaklnd

Pismo: przegl4d r\t7 S ie dlce dnia: 20 | 8 -09 -2 5

ODPOWIEDi,
nazrpytania w sprawie SIWZ

uprzejnrie informujpmy, i:2 do Zamawiaj4cego wptyngla proSba o wyja6nienie zapisu specyfikacji

istotnych warunk6vr,i zam6dienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia29 stycznia 20Q4 roku Prarvo Zamowieh Publicznych (tj. Dz.IJ. 22017 r. poz. 1579 z p6An. zm.)

dla zadania nr 8 Zamawiaj 4cy dopuszcza przeglqd

erdzenie, 2e wymagaj4c, by usluga przegl4d6w

byla przez osoby posiadaj4ce udokumentowane

awiaj4cy wymaga, Zeby osoby skierowane przez

osiadaly pisemne potwierdzenie odbycia szkolenia

wca sktada oferte.

cry z uwagi na inwazyjnoSd wyrob6w jakimi s4

alapacjentai zwi1zane z tym podwylszone ryzyko
y wymagai bgdzie od Wykonawcy posiadania

tworcy do Swiadczenia uslug serwisowych,

trakci e r ealizacji p ostgp owani a i zam6w ien i a?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Zdrowotne;

Szanowni Parisntto,

Informujemy,2<> zgpdnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 styczria 2004 roku Prawo

pc:2. 1579 z p62n. zm.), stanou,isko Zamawiaj4cego

kt6rym przekazano SIWZ.

Zamawiajqcy
ur KTOR

Zam6wieh Publiczni,ch (tj. Dz:. U. z 2017 r.t'-
zostalo rozeslane do ws4rstklch wykonawc6w,

Sprawq prowadzi -- Jastztbs[<a I,eChouk*


