
 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 14 marca 2018 r. 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  
 

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów 
opatrunkowych, wyrobów medycznych (ubrania operacyjne), sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku w podziale na zadania”– postępowanie nr 10/PN/2018/BK 
 
Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając 
na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły 
pytania od Wykonawców,  na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje 
zmian w treści SIWZ: 
 
Pytanie nr 1 – Zadanie 4 poz. 12  
Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt DualCapTM  w kolorze niebieskim stosowany 
do bezigłowych zaworów, zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA), w pełni aseptyczny, 
usuwający drobnoustroje (CRBSI) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do 
użycia przez 7 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 – Zadanie 4 poz. 12  
Czy zamawiający dopuści korek pakowany po 10 sterylnych koreczków na bistrze, opakowanie 
zbiorcze 350 szt.? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 3– Zadanie 4 poz. 12 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 4 – Zadanie 2, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2? 
Odpowiedź:  Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ, wymaga fartucha SMMS o gramaturze 
35g/m2. 
 
Pytanie nr 5 – Zadanie 2, poz. 1, 2, 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku na 
fartuchu, pozwalającego na identyfikację przed rozłożeniem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 6 – Zadanie 2, poz. 1, 2, 3 
Czy zamawiający dopuści na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 7 – Zadanie 2, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o 
gramaturze min. 35g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, 
chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min. 38g/m2, rękaw 
zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 7,5 cm, tylne części 
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fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wyszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne 
troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym związanie ich zgodnie z 
procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o 
długości 2,5 – 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 – 7,5 cm  na drugiej części fartucha. Szwy 
wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz 
nadruk na fartuchu, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjściu 
fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm X 30 
cm, oznaczony tylko literowo M, L, XL, i XXL o długościach, M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm, 
XXL – 157 cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza gramatury wzmocnień 
min. 40g/m2, podtrzymuje długości fartuchów 120, 130, 150, 170 cm. 
 
Pytanie nr 8 – Zadanie 2, poz. 3-4 
Czy zamawiający dopuści fartuch z mankietem 7,5 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 – Zadanie 2, poz. 3-4  
Czy zamawiający dopuści fartuch owinięty w włókninę? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 10 – Zadanie 2, poz. 3-4  
Czy zamawiający dopuści fartuch z ręcznikami w rozmiarze 30x30 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 11 – Zadanie 2, poz. 3-4  
Czy zamawiający dopuści fartuch sterylizowany radiacyjnie?  
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje  zapisy SIWZ,  wymaga fartuchów bezwonnych. 
 
Pytanie nr 12 – Zadanie 2, poz. 3-4  
Czy zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo M, L, XL i XXL o długościach M – 124 
cm, L – 128 cm, XL – 138 cm, XXL – 157 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje  zapisy SIWZ, wymaga podwójnego oznaczenia  i 
podtrzymuje długości. 
 
Pytanie nr 13 – Zadanie 2, poz. 4 
Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu spunlacje o gramaturze 68g/m2 
posiadający nieprzemakalne wzmocnienia na rękawach i w części przedniej o gramaturze 
38g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ, wymagane wzmocnienie min. 40g/m2. 
 
Pytanie nr 14 – Zadanie 2, poz. 5 
Czy zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z włókniny polipropylenowej 
bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2, z standardowym prostym rękawem, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 15 – Zadanie 2, poz. 6 
Czy zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, bluza z 
rękawem o kroju prostym, spodnie bez kieszeni, dostępne w rozmiarach S – XXL, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymagany materiał spunlance . 
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Pytanie nr 16 – Zadanie 2, poz. 1 
W związku z możliwością zaoferowania konkurencyjnego cenowo produktu prosimy o 
wydzielenie z zadania 2 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu.  
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie nr 17 – Zadanie nr 5  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego aspirowania płynów i 
leków z filtrem bakteryjnym 0,2 mikrona – filtr o ponad dwa razy lepszej skuteczności filtracji, z 
koreczkiem domykanym ręcznie bez zastawki. 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie nr 18 – Zadanie 4, poz. 1-2 
Czy wymagający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 19 – Zadanie 4, poz. 1-2 
Czy zamawiajmy wymaga gazetę z podwijanymi brzegami? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
 
Pytanie nr 20 – Zadanie 4, poz. 1-2 
Czy wymagający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 21 – Zadanie 4, poz. 1-2 
Czy wymagający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest 
z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 22 – Zadanie 4, poz. 1-2 
Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG 
wykonane z przędzy 15 TEX? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 23 – Zadanie 4, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści gazę 17 nitkową 8 warstwową, pozostałe wymagania bez zmian ? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 24 – Zadanie 4, poz. 1 
Czy zamawiający dopuszcza gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m ? 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie nr 25 – Zadanie 4, poz. 1 
Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 26 – Zadanie 4, poz. 3-5 
Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 27 – Zadanie 4, poz. 3-5 
Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie nr 28 – Zadanie 4, poz. 3-5 
Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? 
Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie nr 29 – Zadanie 4, poz. 3-5 
Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z 
gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 
g/m2 dla kompresów 17 nitkowych? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie nr 30 – Zadanie 4, poz. 3-5 
Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 
93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie nr 31 – Zadanie 4, poz. 14 
Czy zamawiający dopuszcza golarkę typu galant, posiadającą karbowany uchwyt, który 
zapewnia stabilizację, a specjalne wycięcie umożliwia dokładny widok golonego obszaru? 
Dodatkowo ostrze płynnie przesuwa się po powierzchni ciała, a cały proces jest bardziej 
efektywny i bezpieczny. Ostrze golarki zostało wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną  
oraz teflonem. Specjalny grzebień utrzymuje ostrze w czystości, aby zapobiec zapychaniu się 
włosami. Istnieje możliwość golenia na sucho i mokro. Ze względów higienicznych golarka 
przeznaczona jest do jednorazowego użytku. Ostrze można odłamać od rączki poprzez pionowy 
nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny. 
- wymiary ostrza: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01 cm 
- wymiary golarki wraz z tekturową osłonką D 5,0 x S 6,0 x G 1,2 cm 
- waga: część plastikowa 3,63g, ostrze 0,28g 
- ilość sztuk w opakowaniu: 1 szt. (każda golarka zapakowana indywidualnie) 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 32 – Zadanie 4, poz. 1-5, 14 
Czy zamawiający wydzieli poz. 1 – 5, 14 do osobnego pakietu ze względu na duże różnice 
asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie 
konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert? Prosimy o wydzielenie w/w pozycji 
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? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 33 – Zadanie 5, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z filtrem 
bakteryjnym 0,2 i filtrem cząsteczkowym 5 um, bez zastawki, spełniający pozostałe parametry 
SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 34 – Zadanie 5, poz. 1  
Czy zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z portem 
zamykającym się manualnie, możliwość obsługi przy pomocy jednej ręki? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 35 – Zadanie 6, poz. 1  
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w Poz. 1 wymaga, aby zaoferowane paski testowe  
nie wymagały kodowania za pomocą tzw. kluczy kodujących, chipów oraz ręcznego ustawiania 
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kodu za pomocą przycisku (nawet jeśli można zakodować glukometr na jeden kod) ani też nie 
wymagały od użytkownika żadnych czynności sprawdzających typu: „należy upewnić się, że 
numer autokodu pojawiający się na wyświetlaczu glukometru odpowiada numerowi autokodu 
nadrukowanego na fiolce aktualnie używanych pasków testowych. Badanie można rozpocząć po 
upewnieniu się, że numeru autokodu są identyczne”? 
Odpowiedź: TAK.  
 
Pytanie nr 36 – Zadanie 6, poz. 1  
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w Poz. 1 wymaga, aby zaoferowane paski testowe wyposażone 
były w kapilarę samozasysającą krew umieszczoną na szczycie (czubku) paska testowego co 
ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a  co za tym idzie 
nie wpływa na wiarygodność wyników jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy 
personelu? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 37 – Zadanie 6, poz. 1-2  
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w Poz. 1 i 2 wymaga, aby zaoferowane paski testowe były 
kompatybilne z glukometrem posiadającym przycisk do automatycznego wyrzutu paska 
testowego co zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu szpitalnego umożliwiając 
bezdotykowe usuniecie paska z krwią tuż po badaniu? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 38 – Zadanie 6, poz. 1-2  
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w Poz. 1 i 2 wymaga, aby zaoferowane paski testowe były 
kompatybilne z glukometrem posiadającym dożywotnią gwarancję oraz możliwość prezentacji 
wyników pomiaru zarówno w  mg/dl  jak i zamiennie w mmol/l? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 39 – Zadanie 6, poz. 1 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w Poz. 1 wymaga, aby termin ważności zaoferowanych pasków 
wynosił min. 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z paskami (co potwierdzone jest w 
instrukcji obsługi)? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 40 – Zadanie 6, poz. 3 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w Poz. 3 wymaga, aby termin ważności zaoferowanych płynów 
kontrolnych wynosił min. 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z płynem (co potwierdzone 
jest w instrukcji obsługi)? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 41 – Zadanie 6, poz. 1 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w Poz. 1 wymaga, aby zaoferowane paski testowe  
do glukometrów były zgodnie z instrukcjami przeznaczone do wykonywania pomiarów przy 
użyciu świeżej próbki pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krwi żylnej? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie nr 42 – Zadanie 6, poz. 2 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w Poz. 2 wymaga, aby zaoferowane glukometry były zasilane 
bateriami AAA 1,5 V (tzw. mały paluszek) co gwarantuje łatwość wymiany baterii? 
Odpowiedź: NIE.  
 
Pytanie nr 43 – Zadanie 6, poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga w rzeczonym postępowaniu w Zadaniu nr 6 w Poz. 2 zaoferowania 
glukometrów w formie pełnych zestawów do pomiaru stężenia glukozy we krwi, przy czym 
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zestaw taki - zgodnie z instrukcją obsługi - obok glukometru zawierać będzie także: paski 
testowe, lancety, nakłuwacz, baterie, a także płyn kontrolny, którego termin ważności wynosić 
będzie min. 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z płynem? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 44 – Zadanie 6, poz. 1-3 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w Poz. 1, 2 i 3 wymaga dostarczenia do oferty dokumentów 
(instrukcja obsługi w j. polskim: pasków, glukometrów, płynów kontrolnych), które to  
dokumenty pozwalają jednoznacznie potwierdzić spełnianie parametrów oczekiwanych przez 
Zamawiającego? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 45 – Zadanie 6 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 wymaga przedstawienia przez Oferenta i tym samym 
dołączenia do oferty CERTYFIKATU z weryfikacji EN ISO 15197:2015 (nie OŚWIADCZENIA) 
wydanego przez Niezależną Jednostkę Notyfikowaną (w j. polskim) potwierdzającego 
posiadanie i spełnianie w pełnym zakresie wymagania najnowszej obowiązującej normy ISO 
15197:2015 dla proponowanych pasków testowych, glukometrów i płynów kontrolnych, który 
świadczy o dokładności, wysokiej precyzji i powtarzalności pomiarów? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 46 – Zadanie 6, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w Zadaniu nr 6 w Poz. 1 paski testowe podlegały 
refundacji ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 12  maja 2011  
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych? 
Odpowiedź: NIE. 
 
Pytanie nr 47 – Zadanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu w Zadaniu nr 6 pasków 
testowych, glukometrów i płynów kontrolnych odznaczających się następującymi cechami: 
 metoda pomiaru: biosensoryczna, 
 rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa i krew żylna, 
 paski pakowane po 50 sztuk,  
 ważność pasków testowych po otwarciu fiolki 6 miesięcy, 
 paski oparte na działaniu enzymu GDH-FAD,  
 paski testowe z kapilarą do automatycznego zasysania krwi umieszczoną na szczycie paska, 
 zakres pomiarowy 20-600mg/dl,  
 zakres hematokrytu: 35-60% 
 temperatura przechowywania pasków testowych: 2ᵒC - 32ᵒC 
 pasek testowy współpracujący z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska  

po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy-  
po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta), 

 automatyczne kodowane (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów), 
 czas pomiaru 5 sekund, 
 wielkość próbki krwi 0,5 µl, 
 możliwość wykonania pomiaru z alternatywnych miejsc badania (AST), 
 ważność płynów kontrolnych po otwarciu fiolki z płynem 6 miesięcy, 
 paski będące na listach refundacyjnych NFZ i MZ, 
 paski dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy  

w odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych.  
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 48 – Zadanie 6 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 dopuści paski testowe (i glukometry), które w instrukcjach 
użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym 
ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie 
lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i 
jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach 
wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie 
odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia 
procedury na sprzęcie, którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach? 
Każdy wyrób medyczny ma swoje ograniczenia jeśli chodzi o zastosowania, a zgodnie  
z obowiązującym prawem obowiązkiem wytwórcy jest rzetelne poinformowanie użytkowników 
o tych ograniczeniach oraz ewentualnych ryzykach.  
Obowiązki te wynikają m.in. z zapisów Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja  
2010 roku z późniejszymi zmianami: 
Zgodnie z art. 8.1.  pkt2 – zabrania się stwarzanie fałszywego wrażenia, że leczenie lub 
diagnozowanie za pomocą wyrobu na pewno powiedzie się, lub nieinformowania  
o spodziewanym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym 
zastosowaniem lub w okresie dłuższym niż przewidziany.  
Co więcej, informowanie o tym, że wyroby innych wytwórców nie zawierają ostrzeżeń tego typu, 
jest umyślnym wprowadzaniem w błąd, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 17 
lutego 2016 roku,   tego typu informację są obowiązkowe, co regulowane jest  przez ww. 
Rozporządzenie:  
Punkt 13.3 Oznakowanie zawiera , podpunkt 11) stosowne ostrzeżenia i środki ostrożności  oraz 
punkt 13.6 , podpunkt 11) wszelkie przeciwskazania i środki ostrożności pozwalające 
personelowi medycznemu je podjąć i pouczyć o nich pacjenta.  
Mając powyższe na uwadze pragniemy zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenie jakie bierzecie 
Państwo na siebie dopuszczając Oferenta, który w swojej instrukcji obsługi nie informuje 
personelu o ewentualnych ograniczeniach wynikających ze stosowania sprzętu jakim jest 
glukometr.  
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 49 – Zadanie 6 
W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, Stosowanie do art. 96 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w 
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o 
przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
Odpowiedź: Osoby wykonujące czynności w postępowaniu: Julita Skonieczna, Joanna Stępień – 
Jurkowska, Iwona Piec, Maria Maślińska, Bogumiła Kalinowska.  
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 
14 marca 2018 roku godz. 12:30 na dzień 19 marca 2018 roku na godz. 12:30. Otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 13:00. 
 
Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SIWZ dla 
przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia 
przekazania. 

ZATWIERDZIŁ: 
Ilona Truskolas 

Zastępca Dyrektora 
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