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SPROSTOWANIE DO I WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  (z dnia 06.03.2015 r.) 

                                                              
Warszawa, 2015 – 03 - 23 

 
  Do uczestników postępowania 

 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych, nr sprawy PN - 10/15/MS 

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zmienia:  
 
BYŁO (zgodnie z wyjaśnienia treści SIWZ  z dnia 06.03.2015 r.) 
Pytanie nr 4 
Pakiet  nr 1, poz. 1 
Czy zgodnie z wymogami SIWZ poziomy ochrony przed przenikaniem alkoholi mają być fabrycznie, czytelnie 
naniesione na opakowaniu jednostkowym tak aby każdy parownik miał możliwość zapoznania się z nimi przed 
użyciem.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga dla asortymentu określonego w pakiecie nr 1 aby poziomy 
ochrony przed przenikaniem alkoholi były fabrycznie, czytelnie naniesione na opakowaniu 
jednostkowym tak aby każdy pracownik miał możliwość zapoznania się z nimi przed użyciem . 

 
PO ZMIANIE JEST: 
Pytanie nr 4 
Pakiet  nr 1, poz. 1 
Czy zgodnie z wymogami SIWZ poziomy ochrony przed przenikaniem alkoholi mają być fabrycznie, czytelnie 
naniesione na opakowaniu jednostkowym tak aby każdy parownik miał możliwość zapoznania się z nimi przed 
użyciem.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dla asortymentu określonego w pakiecie nr 1 aby poziomy 
ochrony przed przenikaniem alkoholi były fabrycznie naniesione na opakowaniu jednostkowym tak 
aby każdy pracownik miał możliwość zapoznania się z nimi przed użyciem. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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