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PCMG/ZO-19/2018                                                                         Grójec, dn.23.03.2018r. 
 
 

Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania 

ofertowego o wartości do kwoty 30 000 EURO na zakup i dostawę ręczników 
papierowych i papieru toaletowego dla Powiatowego Centrum Medycznego w 
Grójcu Sp. z o. o. PCMG/ZO-19/2018 

 
Zamawiający odpowiada na następujące pytania wykonawcy: 
 

 
Pytanie 1  
Dotyczy poz. nr 2  
Czy dopuszczą Państwo produkt o takich samych  parametrach jak wymienionych w 
specyfikacji, ale każda składka zawinięta banderolą foliową? 
Odpowiedź: Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia w zakresie opakowania 
składki.  
Zapisy przed zmianą: 

2. Ręczniki papierowe, gofrowane składane w „ZZ” o wym. 
listka 23x25cm, pakowane w składki po 200 listków 
(każda składka oddzielnie zafoliowana w całości – tzw. 
cukierek), po 20 składek w kartonie. Papier dobrej 
jakości posiadający dobre właściwości chłonne. Nie 
wydzielający nieprzyjemnego zapachu po kontakcie ze 
skórą i wodą,. Nie może kruszyć się pozostawiając pył 
na podajnikach, umywalkach, stolikach zabiegowych. 
Nie może rozpadać się w kontakcie z wodą ani 
przywierać do rąk podczas wycierania. Nie może 
farbować po kontakcie z płynami dezynfekcyjnymi. 
Gramatura papieru min 40 g/m2. 
Kolor biały, szary lub seledynowy. 
 

Skł. 21.000 
 

 
Zapisy po zmianie: 

2. Ręczniki papierowe, gofrowane składane w „ZZ” o wym. 
listka 23x25cm, pakowane w składki po 200 listków 
(każda składka oddzielnie zafoliowana - w całości – tzw. 
cukierek lub banderolą), po 20 składek w kartonie. 
Papier dobrej jakości posiadający dobre właściwości 
chłonne. Nie wydzielający nieprzyjemnego zapachu po 
kontakcie ze skórą i wodą,. Nie może kruszyć się 
pozostawiając pył na podajnikach, umywalkach, 
stolikach zabiegowych. Nie może rozpadać się w 
kontakcie z wodą ani przywierać do rąk podczas 
wycierania. Nie może farbować po kontakcie z płynami 
dezynfekcyjnymi. Gramatura papieru min 40 g/m2. 
Kolor biały, szary lub seledynowy. 

Skł. 21.000 
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W związku z wprowadzonymi zmianami w treści Opisu przedmiotu zamówienia, Formularza 
cenowego oraz Specyfikacji technicznej obowiązującymi dokumentami są Opis przedmiotu 
zamówienia, Formularz cenowy oraz Specyfikacja techniczna po zmianach w dniu 
23.03.2018r.  
   
 
 
 
 
 
 

Marzena Barwicka 
Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. 
ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec 

Tel. +48 48 664 91 00 E – mail: sekretariat@pcmg.pl 
Fax. +48 48 664 21 81                www.pcmg.pl 

 

3 
 

 

 

PCMG/P-09/2018 

Proszę o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma / odpowiedzi na 

zapytanie / na adres poczty elektronicznej : sekretariat@pcmg.pl 

 

                                             

dn……………………………………………………..2018r 

ilość stron ………………………………………………… 

 

Nazwa firmy i czytelny podpis osoby upoważnionej : 

 

 

 

 

Dziękuję ! 
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