
Pismo sporządziła : Paulina Wojtczak, tel. 56 641 3462 

 
 

  

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 

Grudziądz tel. 56 641 3421; fax. 56 

462 1334  email: 

kancelaria@bieganski.org                                                                                  

http://bieganski.org    

 

 

Grudziądz, dnia 08.12.2022 r.  

 

ZP-2044/22 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy fartuchów 

chirurgicznych i niesterylnych na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/81/PN/22). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy fartuchów 

chirurgicznych i niesterylnych na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/81/PN/22), wpłynęły 

zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

Zapytanie nr 1 

Zadanie 1, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści szwy wykonane techniką tradycyjnego, podwójnego szycia? 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje 

modyfikacji w tym zakresie.  

 

Zapytanie nr 2 

Zadanie 1, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści dodatkowe wewnętrzne, wklejone obwodowo, nieprzemakalne 

wzmocnienie w okolicy przedramion, klatki piersiowej i brzucha? 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje 

modyfikacji w tym zakresie.  

 

Zapytanie nr 3 

Zadanie 1, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach M-124cm, L-128cm, XL-

138cm, XXL – 157cm? 

 

Odpowiedź 

 

Do wszystkich Wykonawców  



Pismo sporządziła : Paulina Wojtczak, tel. 56 641 3462 

 
 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje 

modyfikacji w tym zakresie.  

 

Zapytanie nr 4 

Zadanie 1, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach M-124cm, L-128cm, XL-

138cm, XXL – 157cm? 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji 

w tym zakresie.  

 

Zapytanie nr 5 

Zadanie 2, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wizytacyjny z rękawem wykończonym poliestrowym 

mankietem? 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji 

w tym zakresie.  

 

Zapytanie nr 6 

Zadanie 2, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji 

w tym zakresie.  

 


