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Dział Zamówień Publicznych i Umów                                      Grodzisk Mazowiecki, 06.10.2014 r. 
 
 SPSSZ – V / 161 / 2014 
 
                                                                                           Wg rozdzielnika  
  
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  
dostawę  sprzętu medyczno-gospodarczego(Nr sprawy SPSSZ/41/D/14) . 
 
Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższego 
postępowania. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przesyła treść wyjaśnień 
wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej . 
 
1. Czy Zamawiający w Pakiecie 9 dopuści ostrza do strzygarek z ruchomą głowicą  spełniające poniższe 

parametry: 
 Ostrza jednorazowe, pakowane pojedynczo w opakowaniu typu blister-pack umożliwiające 
bezdotykowe zakładanie ostrza , opakowanie zbiorcze po 50 szt  szerokość cięcia 27,9 mm. Na czas 
trwania umowy zobowiązujemy się do przekazania nieodpłatnie 7 szt strzygarek. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  

2. Prosimy Zamawiającego o skorygowanie liczby porządkowej przy pozycjach w pakiecie 1. 
Odpowiedź : poz. 1 kubki….., poz. 2 kieliszki….., poz. 3 maszynki ….. 

3. Dot. pakietu 1. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków na leki pakowanych a  
75 szt. z przeliczeniem ilości tj. 24 op. z 75 szt. oraz z podaniem ceny za opakowanie z a 75 szt. 
Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza kieliszki pakowane po 75 szt. tj. 2400 op.  

4. Dot. pakietu 3 poz. 7 . Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pudełka do likwidacji 
ostrych przedmiotów z magnesem, sterylnego w rozmiarze 11,5 cm x 5,5 cm  x 3 cm (+-0,5 cm) 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza . 

5. Dot. pakietu 8 poz. 1 . Prosimy Zamawiającego o dokładne podanie rozmiaru szerokości rolki oraz 
ilości w metrach . 
Odpowiedź :  szerokość 112 mm, długość 20 m . 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje  że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem 
niniejszego postępowania: 
Termin składania ofert : 09.10.2014r godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert : 09.10.2014 r.  godz. 10:30   
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