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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w przedmiocie ,, Sprzedaż i dostawa szwów chirurgicznych , materiałów opatrunkowych i odzieży ochronnej
dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”
I. Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. zawiadamia, iż w oparciu o art. 38, ust. 1
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.
zm.) dalej ustawy PZP, uprzejmie informuje , iż od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:
Pytanie nr 1
Pakiet 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Pakiet 8, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 3
Pakiet 8, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 75cm?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 4
Pakiet 14, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem akrylowym?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 5
Pakiet 14, pozycje 2-3
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem akrylowym?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie nr 6
Pakiet 14, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 7
Pakiet 14, pozycje 4-6
Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby przylepce pakowane były pojedynczo.
Odp.: Zamawiający nie odstępuje od w/w wymogu..
Pytanie nr 8
Pakiet 14, pozycje 5-6
Czy Zamawiający dopuści przylepce z klejem akrylowym?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 9
Pakiet 14, pozycje 4-6
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12sztuk?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 10
Pakiet 17, pozycje 1-2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 11
Pakiet 17, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w
całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i
komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca
wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29
cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm ?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 12
Pakiet 17, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści czepek z wstawką przeciwpotną wiązany na troki?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 13
Pakiet 17, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści czepek bez wstawki przeciwpotnej w tylnej części ze ściągaczem?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 14
Pakiet 17, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 15
Pakiet 20, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie nr 16
Pakiet 20, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 17
Pakiet nr 14, pozycje 1-3
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na pozyskanie
korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odp.: Zamawiający nie wydziela w/w pozycji z pakietu.
Pytanie nr 18
Pakiet nr 14, pozycja 1
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w opakowaniu a’ 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem
ilości.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 19
Pakiet nr 14, pozycje 1-3
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków z hipoalergicznym klejem akrylowym.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 20
Pakiet nr 14, pozycja 3
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w opakowaniu a’ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem
ilości.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 21
Pakiet 12, pozycje 2-7
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 22
Pakiet 12, pozycje 2-4,14-15,
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze
wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie
z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie
innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.
Odp.: Zamawiający dopuszcza wyroby sterylizowane tlenkiem etylenu.

Pytanie nr 23
Pakiet 12, pozycje 2-4
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości
i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie nr 24
Pakiet 12, pozycja 8
Czy zamawiający dopuści chustę 136 cm x 96 cm x 96 cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 25
Pakiet 12, pozycje 22-25
Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga
poniższej wielkości oczek?
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm
Odp.: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 26
Pakiet 12, pozycje 22-25
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary
przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.
Odp.: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 27
Pakiet 12, pozycje 35-38
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych
tj: poliestrowych i poliamidowych, pakowana pojedynczo z zapinką?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 28
Pakiet 12, pozycje 1-8
Prosimy o wydzielenie poz.1-8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom ,
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne
gospodarowanie finansami publicznymi.
Odp.: Zamawiający wydziela pozycje 2 -7 z pakietu, tworząc z nich Pakiet nr 22.
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Pytanie nr 29
Pakiet 12, pozycje 14-15,22-25,34-38
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 12 wydzieli pozycje:
14-15,22-25,34-38 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na
złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie
miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.
Odp.: Zamawiający nie wydziela w/w pozycji z pakietu.
Pytanie nr 30
Pakiet 12, pozycja 34
Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?
Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 31
Pakiet 12, pozycja 34
Czy zamawiający oczekuje opakowań po100 mb. gazy?
Odp.: Zamawiający wymaga opakowania a’100 mb.
Pytanie nr 32
Pakiet nr 17, pozycje 1,2
Prosimy Zamawiającego

dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie

handlowe 100 szt.

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 33
Pakiet 17, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki,
wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w
przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm,
denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 34
Pakiet 17, pozycja 2
Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m2, w
kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm
± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie nr 35
Pakiet 13, pozycje 1-8
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1-8 z powyższego pakietu i utworzenie
odrębnego pakietu co pozwoli Nam złożyć korzystną ofertę dla Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający wydziela pozycje 1 – 8 z pakietu, tworząc z nich Pakiet nr 23.
Pytanie nr 36
Pakiet 13, pozycja 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pakietu 10 sztuk jałowych
kompresów spełniających pozostałe wymogi SIWZ.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37
Pakiet 15, pozycja 7
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1-8 z powyższego pakietu i utworzenie
odrębnego pakietu co pozwoli Nam złożyć korzystną ofertę dla Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający wydziela pozycję 7 z pakietu, tworząc z niej Pakiet nr 24.
Pytanie nr 38
Pakiet 15, pozycja 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny
SMMMS, rozmiar fartuchów umieszczony na metce. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 39
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody aby rozliczenia były dokonywane z członkiem
konsorcjum.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 40
Pakiet 12, pozycje 2-4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych sterylizowanych w tlenku etylenu,
pozostałe parametry zgodnie z siwz?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 41
Pakiet 12, pozycja 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 45x45cm bez przylepca lub 75x45cm z
przylepcem, pozostałe parametry zgodnie z siwz?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 42
Pakiet 13 pozycje 1, 2, 5, 6, 10:
Czy Zamawiający dopuści wyroby pakowane odpowiednio w „blister” lub „”miękki blister” bez podwójnej
naklejki (wymagania pod cennikiem), wszystkie dane nadrukowane na blistrze?
lub
Pakiet 13 pozycje 1, 2, 5, 6, 10 Czy Zamawiający dopuści w tych pozycjach wyroby w opakowaniu typu
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torebka papierowo-foliowa, pozostałe parametry zgodnie z siwz? W każdej z tych pozycji w formularzu
asortymentowo-cenowym Zamawiający wymaga opakowania typu blister lub miękki blister.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 43
Pakiet 19
Czy można zaoferować jednorazowy sterylny zestaw do dezynfekcji pola składający się:
- rękawice lateksowe rozmiar L - 2 szt
- tupfer kula - 5 szt
- korcang plastikowy 19cm - 1 szt
Zestaw w opakowaniu typu twardy blister, który pełni funkcję pojemnika plastikowego. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, znacząco zmniejsza się koszty utylizacji odpadu medycznego.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 44
Pakiet 20, pozycja 1
Czy można zaoferować komplet wykonany z lekkiej, miękkiej nieprześwitującej włókniny polipropylenowej
typu SMS o gramaturze 45g/m2, bluza krótki rękaw, dekolt wycięty w kształcie litery V starannie
wykończony lamówką w kolorze bluzy, 3 kieszenie (2 na dole bluzy 1 na piersi), metka z rozmiarem, zgodny
z normą EN 13795 (1-3)? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu
technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko,
natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana"
gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces
produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia
wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą
warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie
przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla
rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem
cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości
surowca. W obu procesach można uzyskać włókniny mniej lub bardziej barierowe, jednak zależy to jedynie
od gramatury włókniny, a nie od przebiegu samego procesu.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 45
Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 3 szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z poliglekapronu,
czasie wchłaniania 90-120 dni oraz podtrzymaniu tkankowy 55% po 7 dniach?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 46
Pakiet 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 3, Pozycji nr 2 igłę o długości 27mm oraz nić o długości 75cm,
pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 47
Pakiet 8, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 8, Pozycji nr 1 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie nr 48
Pakiet 8, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 8, Pozycji nr 2 nić o długości 90cm oraz igłę o długości 25mm,
pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 49
Pakiet 8, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 8, Pozycji nr 3 nić o długości 90cm oraz igłę o długości 13mm,
pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 50
Pakiet 15, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu gdzie serwety wykonane są z laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2 (dodatkowa warstwa w miejscu wzmocnień o gramaturze min.
55g/m2) o odporności na przenikanie cieczy min. 200cmH2o o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)
2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 51
Pakiet 15, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu gdzie serwety wykonane są z laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2 (dodatkowa warstwa w miejscu wzmocnień o gramaturze min.
55g/m2) o odporności na przenikanie cieczy min. 200cmH2o gdzie w składzie:
- serweta w kształcie litery T o wymiarze 260 x 320 cm z otworem kwadratowym 32 x 32 cm, serweta nie
posiada worka do przechwytywania płynów wyposażonego w sztywnik, podłączenie ssaka i organizator
przewodów;
- fartuch chirurgiczny zapinany na szyi na samoprzylepną taśmę wielokrotnego użytku umożliwiający
indywidualne dopasowanie rozmiaru dekoltu fartucha;
- seton gazowy 8/90 cm 4 warstwy, 20 nitek
- ręczniki celulozowe są w rozmiarze 30 x 33 cm?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie nr 52
Pakiet 15, pozycja 23
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu gdzie serwety wykonane są z laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2 (dodatkowa warstwa w miejscu wzmocnień o gramaturze min.
55g/m2) o odporności na przenikanie cieczy min. 200cmH2o o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 53
Pakiet 15, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony sterylnej wykonanej z włókniny o gramaturze
min. 55g/m2 (laminat włóknina + folia), o odporności na przenikanie płynów min. 200cmH2o?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54
Pakiet 15, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania folii chirurgicznej 15 x 20 cm, z warstwą lepną
10 x 20 cm?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55
Pakiet 15, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia wymienionej pozycji z całości pakietu i utworzenia z niej
odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie
Wykonawców.
Odp.: Zamawiający nie wyłącza w/w pozycji z pakietu.

Pytanie nr 56
Pakiet 15, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha zapinanego na szyi na taśmę samoprzylepną
wielokrotnego użytku umożliwiającą indywidualne dopasowanie rozmiaru dekoltu fartucha?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie nr 57

Odp.: Zamawiający informuje, iż Komisję Przetargową, powołaną przez Kierownika Jednostki tj. Centrum
Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. dnia 02.07.2018 r. stanowią osoby:

Przewodnicząca – Grażyna Turkiewicz,
Członek – Monika Wiatrów,
Członek – Beata Myślińska,
Członek – Małgorzata Malicka,
Członek – Izabela Grzegory,
Członek – Anna Jarząbek,
Sekretarz – Magdalena Liwoczko - Ścisło.
II. Jednocześnie, działając na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych w związku
z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż termin składania
i otwarcia ofert ulega zmianie:
II.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2,
pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2018 r. do godz. 10:00. Kopertę należy
oznaczyć zgodnie z rozdz. 16, ust. 16 SIWZ.
II.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Administracji
Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40. Wykonawcy mogą uczestniczyć
w publicznym otwarciu ofert.
III. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia
i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ.

modyfikacji

w

treści

oferty

Z poważaniem
p.o. Dyrektora ds. Administracji
i Organizacji Zarządzania
Centrum Medycznego
im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.
Ewa Paczkowska

,,Sprzedaż i dostawa szwów chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i odzieży ochronnej
dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”

Strona 10

