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na zapytania w sprawie SIIWZ

i Pofisnuo,

nflormujemy, i2 cIo Zanawiaj4cego wplyngla proSba o wyjaS.nienie :zapisu specyfilcacji istotnych

rn6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustav!,y z dnia29 stycznia2004

zamowien Public:rnych (t.j. Dz. u. z 2018 r. poz. 1986 z po4:t.:z,rl.) w trybie przetargu

' 
na:

wa rQ rvic medycznych, drobrnego sprzgtu j.u., marterial6vr do sterylizacji, drobnego splzgtu

la tro ory ego j.u. oraz arspiracyjno-pr62niowego systemu pobtierania lhrlvi,

nianej proSby jest nastgpujqca :

zadania 26 po;t,1
q do Zamawiajqt:ego z Zapytaniem czy w powy2szej czg:(ci Zamawiajqcy dopu6ci l<ornplety
wykonane z widknirty typu .SMMS o lepszej gramaturze zapewniajqcej wy;iszq jako5i nrateriaiu, tj

12, owki w bia'lym l<olorze. Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.
Lak

zadania 58 poz" 1

ed2

my siq do Zamawiajelcego z Zapytaniem czy w powy2szej pcrzycji dcpurSci rqkawicel o teksturze
jz dodatkowg teksturq na koficach palc6w. pozostale parametry zgodnie;z slwZ.
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zadania 58 poz. 3

dcr ZamawiajqceSo z Zapytaniem czy w powy2szej pozycji dopr.r6ci mocowanie potr6jne zlo2one z
mocowad posiadajqcych system mocowania l<olumnowego. Pozostale p;rrarnetry zgqdnie z SIWZ,

tak

zardania 59 poz,. 1

a siq do Zamawiai;2cego z zapytanienr czy w powy2szej pozycji dopudci rqkawice o 5JruboSciach
m, Dtoh: 0.35 rnrn. Pozostaie parametry zgodnie z SIWZ,

raK

zadania 60 po:r. 1
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,Zwr do Zamawiajqcego z Zapytaniem czy w powy2szej czq:;ci Zamawiajqcy dopu(ci fartuch
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Pos;ia Ecy ie naklejki transferowe. Pozosla|e parametry zgodnie z SIWZ
tak

z wt6kniny typu SMIVMS o gramaturze materialu podstawowep1o 35 glm2. plus dodatkowa
zrnocnieri 40 g/n2 - lqcznie 75 glm2, Rqkaw typy reglan utatwiajqcy swobodq ruch6w.

znych

konawc6w. l<trirym pr zel<azano SIWZ.

, 2e zgodnie z wyntogiem art. 38 ust, 2 usta\^/y

(t.1. Dz. U. z '20113 r. poz. 1986 z p61,n. zn.),

z dnia 2,9 st1zsrtl. 11004 rgku Plawo Zam6wieri

stano w islco Zamaw iz,rja,cego zostalo rozeslane do

rrryS tlticlr

- Anna Jastr;zglrska


