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na złożon€ przez Wykonawców zaPrlania dotycz4ce przetafgu ni€ogranicżone8o na

dostawę mat€riałów
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Ęruęt medyczlyj€dnorazowego

uźytku, znak sprały _

l

czy zarnswiający w}naga strzykawki bez ffa|anów?
9c!9$9gź|
Tak Zamawiający wyma8a,

2,

!yl!4!Ę - zadanle nr l poz.2-ó
czy zamawiający dopuścistrzykawki bez logo producenta?
g!-pp]!&dź:
Zanawiający nie dopuszcza.

3,

pt]h!&

-

zldanie nr 3

czf

z^mawiający dopuściw poz.
odDowiedź:
Tak. Zamawiający dopu§zczź-

4.

1_7

oso-ża bez wygrdwerowanej nazwy produc€nta

na

ostrzu?

Dvtanie - żadanie nr 3 poz, 19
cżf zarnawiający wynaga opas€k uciskowych pakowany a l sa \v opak. Foliowe?
odDowi€dź:
Tak Zamawiający w}maga,

5. !!]Ę!Ę _ z3danie nr

3 poz.20

czy zamawiający wymaga mas€czek z inslrukcją dołączoną do każd€j maseczki czy nadrukowaną
na

mascZć?

odDowiedź:

zamawiający dopuszcza instrukcje dołączone do każdej masecżki,

6,

Dvtanie _ zadanic nr 3 poż,23-24
czy żamawiający dopŃci maski tlenowe z drenem o dł, 2,0 m?

9c.pg!i!!cź:

Tak. Zamawiający dopuszcza_

7.

ovtani€- zrdanic nr4 poz l
czy zamawiający dopuści Iusterka laryngolo8ican€ ?
odDorYiedź:
Tak. Zamawiający dopu§żcza.

8, Dyl!!Ę - z.danie nr 7
cą zamawiający dopuściserwelę

slomalologiczną 33x48 cn,rolka
odDowi€dź:
Tak zntawiający dopuszcza tj, l 50 opakowan po 40 lisiłów.

9,

a

40 listków?

l

zadanie nr 6 poz.
zamawiający dopuścj podkłady w roli, 50 cm szer x 46 m d|ugości z prz€liczeniem
rolek, perl co 34 cm, opakowanie zbiorcze po 9 rolek?
odDowiedź:
zarflawiający dopuszcza tj. 66 opakowań Po 9 rol€k.
Pt]lgde

cą

_

l0, pJlglig _ ż9danie nr

cą

6

poz.2

zamawiający dopuścipodkład dwuwar§twowy bibuła
rolki 40 m, pakowane po 8 rolek w kartonie?
odDowi€dź:

+

folia szer. 38 cm, p€ń

ilości

50 cm, dł,

Zan].awiajątry doPuszcza lj. l0 opakowań po 8 rolek.

l

l. !y!g!Ę - zadanie nr6 poz3

czy zamawiający dopuściręcaik paPierou,y z celulozy
mz przęliczgnjem ilości, opak. w kartoni€ 6 rolek?

19

cn wysokości, sz€r.

38 cm, dł. roli l 50

odDowl€dź:
z,am^wiający dopu§zcza tj.26 opakowalń po 6 rolek.
12, Dvtani€

-

2danie nr pou.

Zwncam się z uprzejną prośĘo prżesunięcie terminu składania ofeft w postępowaniu

cl13/zP-Iż0 na dzień 12,0l .2o2l

ff

odDowi€dź:
Zamawiający przesuwa lerm in skladania ofen z dnia 08.01.202l r, na ózięń l2.0l.z021L

Zamawiający pźesuwa temin składania ofert ż dnia 08,01.2021 I. godz.l l .30 na
dzi,eń I2.0I.202], r. godz. 1 1.30. oraz termin otwarcia ofert z dnia 08,01,2021 r. godz.
12.00nadzień 12,01.202I r. godz. I2.00.
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Proszę o potwicrdzenie odbioru na nr fax (56) ,1613220

