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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego PCMG/P-49/2018 na zakup i dostawę materiałów medycznych oraz 
przyrządów do anestezji, resuscytacji oraz ginekologii dla potrzeb Powiatowego 
Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
 
 

SPROSTOWANIE SPECYFIKACJI ISTONYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

z dnia 07.09.2018r. 

 

 Zamawiający – Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą 

w Grójcu, przy ul. Księdza Piotra Skargi 10 dokonując modyfikacji treści SIWZ w dniu 

07.09.2018r. poprawia ujawnione omyłki pisarskie poprzez uzupełnienie informacji w 

zakresie wielkości opakowania oraz informacji o orientacyjnej ilości zapotrzebowania na 2 

lata w zakresie jednostki miary dla pozycji nr 1 Część nr 9 - inne materiały medyczne II. 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez dopisanie 

w opisie dla pozycji nr 1 Część nr 9 - inne materiały medyczne II: 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez dodanie 

zapisu o wielkości opakowania oraz jednostce miary.  

Treść przed zmianą: „Staza bezlateksowa, jednorazowa, wykonana z szerokiego, 

rozciągliwego paska gumy syntetycznej lub TPE, bezlateksowy materiał chroni przed 

reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, wysoka odporność na rozciąganie.” Oraz 

„Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.” 

Treść po zmianie: „„Staza bezlateksowa, jednorazowa, wykonana z szerokiego, 

rozciągliwego paska gumy syntetycznej lub TPE, bezlateksowy materiał chroni przed 

reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, wysoka odporność na rozciąganie. 

Opakowanie*25szt.”oraz „Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/op.” 

  

Zamawiający potwierdza, iż termin na składania ofert w w/w postępowaniu to: 

13 września 2018 roku, godzina: 11:00. 

 

 

 

 

 

 


