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LAS-18/2-PN/9-2018       Rybnik, dnia 23.03.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz materiałów opatrunkowych  
(zamówienie nr LAS-18-PN/9-2018) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 15.02.2018 r., nr 2018/S 032-069375 

 
 
 W związku z wniesionymi przez wykonawców kolejnymi zapyta niami, zamawiaj ący 
udziela nast ępujących odpowiedzi (numeracja pyta ń i odpowiedzi stanowi kontynuacj ę 
w stosunku do numeracji zawartej w pi śmie z dnia 20.03.2008 r.): 

 

Pytanie 89: „ Pakiet 3 - Czy zamawiający dopuści komplet pościeli wykonanej z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2, prześcieradło o wymiarach 150 cm x 210 cm, 
poszewka na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewka na poduszkę 70 cm x 80 cm, w kolorze 
zielonym, z zakładkami, łączenie szwem, zbiorczo towar pakowany do kartonowych 
opakowań?” 

Odpowied ź 89: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, jednak bior ąc pod uwag ę termin 
otwarcia ofert, który ustalony został na dzie ń 27.03.2018 r. oraz maj ąc na wzgl ędzie konieczno ść 
zachowania zgodno ści z zasadami opisanymi w art. 12a ust.1 oraz art. 38 ust 1 pkt1) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych, Zamawiaj ący przedłu ża termin 
składania ofert do dnia 30.03.2018 r.  do godziny 10.00 Termin otwarcia ofert ustala si ę w tym sa-
mym dniu o godzinie 10.30 . 
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