INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-54 fax (0-42) 271-17-50
E-mail: malgorzata.siwicka@iczmp.edu.pl

Łódź, dnia 01.04.2016 r.

Do wszystkich zainteresowanych,

Dotyczy: Postępowania ZP/19/2016 – dostawa laryngoskopów i akcesoriów do laryngoskopów dla Instytutu
CZMP w Łodzi.
Szanowni Państwo,
W związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści rękojeść wyposażoną w diodę LED (białe jasne światło, mały
pobór mocy)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękojeść wyposażoną w diodę LED.

Pytanie 2. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający ma na myśli wkład bateryjny - czyli 2 baterie R-14 C -w formie
akumulatora do ładowania, czy też wkład zawierający 2 baterie i dodatkowo żarówkę lub diodę LED -całość do
wymontowania z rękojeści?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga w pakiecie 1 pozycja 1 uchwyt do laryngoskopu z
wkładem bateryjnym, czyli 2 baterie R14 i w pozycji 2 uchwyt do laryngoskopu z wkładem
bateryjnym, czyli 2 baterie R6. Źródło światła - żarówka lub dioda LED do wymontowania z
rękojeści. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. Pakiet nr 4 poz.1,2,3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli
laryngoskopy światłowodowe z oświetleniem diodowym LED?
Odpowiedź: Zamawiający (wymaga) ma na myśli laryngoskop światłowodowy z oświetleniem
diodą LED.

Pytanie 4. Pakiet 1 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści w 1. Uchwyt do laryngoskopu o dużej średnicy z
wkładem bateryjnym z żarówką halogenowo-ksenonową, wykonany w tzw. ”zielonym standardzie” (zgodnie z
normą ISO 7376) możliwość sterylizacji , kompatybilny z łyżkami z poz. 3 i 4 ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM
PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści uchwyt do laryngoskopu o dużej średnicy z wkładem
bateryjnym z żarówką halogenowo- ksenonową. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 5. Pakiet 1 pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści w 2. Uchwyt do laryngoskopu o małej średnicy z
wkładem bateryjnym z żarówką halogenowo-ksenonową, wykonany w tzw. ”zielonym standardzie”(zgodnie z
normą ISO 7376) możliwość sterylizacji , kompatybilny z łyżkami z poz. 3 i 4 . ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W
TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści uchwyt do laryngoskopu o małej średnicy z wkładem
bateryjnym z żarówką halogenowo- ksenonową. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
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Pytanie 6. Pakiet 1 pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści w 4. Łyżka typu typu Macintosh wielorazowa
rozmiary od 0 do 5, światłowód o dużej powierzchni przekroju całkowicie zabudowany, wykonany w tzw.
”zielonym standardzie” (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość sterylizacji w temp. nie przekraczającej 135
st. C ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści - łyżka typu Macintosh wielorazowa rozmiary od 0 do 5
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przez rozmiary od 0 do 5 rozumie rozmiary 0, 1, 2, 3,
4, 5. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 7. Pakiet 2 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści w 1. Uchwyt (rękojeść) do łyżek
światłowodowych z jasną halogenowo-ksenonową żarówką z możliwością sterylizacji. Mocowanie zgodne z
tzw. ”zieloną specyfikacją”, kompatybilny ze światłowodowymi łyżkami wielo- i jednorazowymi- rozmiar
średni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Pakiet 3 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści w 1. RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPOWĄ DIODOWĄ
ŚWIATŁOWODOWĄ MAŁĄ (o małej średnicy)
-zasilanie bateryjne 2xR6
-bez funkcji ostrzegającej o wyczerpaniu baterii
-mediana żywotności diodowego źródła światła – 50 000 godz.
-źródło światła: dioda LED
-powierzchnia rękojeści radełkowana
-rękojeść jednomodułowa z możliwością sterylizacji w autoklawie po wyjęciu baterii
- RĘKOJEŚCI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 ( STANDARD ,”ZIELONEGO ZAMKA”)
- ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA
- INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wymaga funkcji ostrzegającej o
wyczerpaniu baterii.

Pytanie 9. Pakiet 3 pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści w 2. RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPOWĄ DIODOWĄ
ŚWIATŁOWODOWĄ KRÓTKĄ (o małej średnicy)
-zasilanie bateryjne 2xR6
-bez funkcji ostrzegającej o wyczerpaniu baterii
-mediana żywotności diodowego źródła światła – 50 000 godz.
-źródło światła: dioda LED
-powierzchnia rękojeści radełkowana
-rękojeść jednomodułowa z możliwością sterylizacji w autoklawie po wyjęciu baterii
- RĘKOJEŚCI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 ( STANDARD, ”ZIELONEGO ZAMKA”)
- ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA
- INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą?
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wymaga funkcji ostrzegającej o
wyczerpaniu baterii.

Pytanie 10. Pakiet 3 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści w 3. ŁYŻKI LARYNGOSKOPU
-metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów łączących mogących
dodatkowo gromadzić zanieczyszczenia
-światłowodowe
-demontowalny światłowód o przekroju 4,0 mm
- możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie – wytrzymałość światłowodu około 4000 cykli
sterylizacyjnych w temp. do 134*C
TYP MILLER:
-rozm. 00, dł. 65 mmx 9,5 mm
-rozm. 0, dł. 75mmx10,5mm
-rozm. 1, dł. 100mmx11,5mm
rozmiar wg zamówienia
- ŁYŻKI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD ”ZIELONEGO ZAMKA”)
- ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA
- INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wymaga światłowodu zintegrowanego.

Pytanie 11. Pakiet 3 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści w 3. ŁYŻKI LARYNGOSKOPU
-metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów łączących mogących
dodatkowo gromadzić zanieczyszczenia
-światłowodowe
-zintegrowany światłowód o przekroju 3,0 mm
- możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie – wytrzymałość światłowodu około 4000 cykli
sterylizacyjnych w temp. do 134*C
TYP MILLER:
-rozm. 00, dł. 76 mmx 9,5 mm
-rozm. 0, dł. 80mmx10,5mm
-rozm. 1, dł. 100mmx11,5mm
rozmiar wg zamówienia
- ŁYŻKI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD ”ZIELONEGO ZAMKA”)
- ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA
- INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wymaga światłowodu o przekroju
powyżej 3,5 mm.

Pytanie 12. Pakiet 3 pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści w 4. ŁYŻKI LARYNGOSKOPU
-metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów łączących mogących
dodatkowo gromadzić zanieczyszczenia
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-światłowodowe
-demontowalny światłowód o przekroju 4,0 mm
- możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie – wytrzymałość światłowodu około 4000 cykli
sterylizacyjnych w temp. do 134*C
TYP MACINTOSH:
-rozm. 0, dł. 80mmx9mm
-rozm. 1, dł. 92mmx11mm
rozmiar wg zamówienia
- ŁYŻKI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD ”ZIELONEGO ZAMKA”)
- ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA
- INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wymaga światłowodu zintegrowanego.

Pytanie 13. Pakiet 3 pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści w 4. ŁYŻKI LARYNGOSKOPU
-metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów łączących mogących
dodatkowo gromadzić zanieczyszczenia
-światłowodowe
-zintegrowany światłowód o przekroju 4,5 mm
- możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie – wytrzymałość światłowodu około 4000 cykli
sterylizacyjnych w temp. do 134*C
TYP MACINTOSH:
-rozm. 0, dł. 82mmx9mm
-rozm. 1, dł. 93mmx11mm
rozmiar wg zamówienia
- ŁYŻKI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD ”ZIELONEGO ZAMKA”)
- ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA
- INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wymaga wytrzymałości światłowodu
minimum 4000 cykli sterylizacyjnych w temp.134 °C.
Pytanie 14. Pakiet 4 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści w 1. Zestaw laryngoskopów światłowodowych
(dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce: walizka zawierająca: rękojeść o średnicy 19-20mm z
zasilaniem bateryjnym z diodą LED, łyżki typu Macintosh w rozmiarze 2,3,4, wymienny światłowód. Zestaw
wykonany ze stali nierdzewnej
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15. Pakiet 4 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści w 1. Zestaw laryngoskopów światłowodowych
(dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek bez walizki: rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem
bateryjnym z diodą LED, łyżki typu Macintosh w rozmiarze 2,3,4, wymienny światłowód. Zestaw wykonany
ze stali nierdzewnej
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, Zamawiający oczekuje walizki.
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Pytanie 16. Pakiet 4 pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści w 2. Zestaw laryngoskopów światłowodowych
(dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce: walizka zawierająca: rękojeść o średnicy 19-20mm z
zasilaniem bateryjnym z diodą LED, łyżki typu Macintosh w rozmiarze 3, 4, 5, wymienny światłowód.
Zestaw wykonany ze stali nierdzewnej
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17. Pakiet 4 pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści w 2. Zestaw laryngoskopów światłowodowych
(dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek bez walizki: rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem
bateryjnym z diodą LED, łyżki typu Macintosh w rozmiarze 3, 4, 5, wymienny światłowód. Zestaw wykonany
ze stali nierdzewnej
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, Zamawiający oczekuje walizki.

Pytanie 18. Pakiet 4 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści w 3. Zestaw laryngoskopów światłowodowych
(dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce: walizka zawierająca: rękojeść o średnicy 30-32mm z
zasilaniem bateryjnym z diodą LED, łyżki typu Macintosh w rozmiarze 3, 4, 5,wymienny światłowód. Zestaw
wykonany ze stali nierdzewnej
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19. Pakiet 4 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści w 3. Zestaw laryngoskopów światłowodowych
(dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek bez walizki: rękojeść o średnicy 30-32mm z zasilaniem
bateryjnym z diodą LED, łyżki typu Macintosh w rozmiarze 3, 4, 5, wymienny światłowód. Zestaw wykonany
ze stali nierdzewnej
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, Zamawiający oczekuje walizki.

Pytanie 20. Pakiet nr 4 poz. 1, 2, 3. Czy Zamawiający ma na myśli laryngoskopy światłowodowe z
oświetleniem diodą LED?
Odpowiedź: Zamawiający (wymaga) ma na myśli laryngoskop światłowodowy z oświetleniem
diodą LED.

Pytanie 21. Pakiet nr 1 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek typu Miller w rozmiarze od
0 do 4.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga łyżki typu Miller w rozmiarze od 00 do 4. Jednocześnie
Zamawiający wyjaśnia, że przez rozmiary od 00 do 4 rozumie rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4,
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 22. Pakiet nr 1 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek typu Macintosh w
rozmiarach od 0 do 4
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie łyżek typu Macintosh w
rozmiarach od 0 do 4. Zamawiający wymaga łyżek w rozmiarach min. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
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Pytanie 23. Pakiet nr 2 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do
osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej liczby
Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wymaga łyżek w rozmiarze 00, które muszą być
kompatybilne z pozostałymi elementami Pakietu.

Pytanie 24. Pakiet nr 1 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści uchwyt do laryngoskopu wyposażony w
akumulator do ładowania w ładowarce, wyjmowany przed procesem sterylizacji?
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycja 1 uchwyt do laryngoskopu z wkładem
bateryjnym, czyli 2 baterie R14 i w pozycji 2 uchwyt do laryngoskopu z wkładem bateryjnym,
czyli 2 baterie R6. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25. Pakiet nr 4 poz. 1, 2, 3 Czy Zamawiający ma na myśli laryngoskop światłowodowy z
oświetleniem diodą LED?
Odpowiedź: Zamawiający (wymaga) ma na myśli laryngoskop światłowodowy z oświetleniem
diodą LED.

Pytanie 26. Pakiet nr 1 poz. 4 Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja nr 4 dopuści możliwość
zaoferowania łyżek typu Macintosh wielorazowych w rozmiarach: od 0 do 5 spełniające wszystkie pozostałe
wymagania Zamawiającego?
Symbol „00” jest przyporządkowany dla łyżki w rozmiarze 0, natomiast „05” dla łyżki w rozmiarze 5.
Rozmiary łyżek, które oferujemy są standardowymi rozmiarami stosowanymi w przypadku użytkowania
laryngoskopów.
Dopuszczenie w/w zmiany nie wpływa w żaden sposób na wartość funkcjonalno użytkową laryngoskopów,
ponadto umożliwi to Zamawiającemu uzyskanie najkorzystniejszej oferty poprzez złożenie ofert przez
większą ilość oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przez rozmiary
od 0 do 5 rozumie rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 27. Pakiet nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja nr 1 dopuści możliwość
zaoferowania światłowodowego uchwytu / rękojeści do laryngoskopu w rozmiarze standardowym
(Medium), zasilany na baterie R14, wykonany w tzw. „zielonym standardzie” (zgodnie z normą ISO 7376)
możliwość sterylizacji w autoklawie, który jest kompatybilny z wszystkimi łyżkami wykonanymi w tzw.
„zielonym standardzie”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28. Pakiet nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja nr 2 dopuści możliwość
zaoferowania światłowodowego uchwytu / rękojeści do laryngoskopu w rozmiarze małym (Small), zasilany
na baterie R6, wykonany w tzw. „zielonym standardzie” (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość sterylizacji
w autoklawie, który jest kompatybilny z wszystkimi łyżkami wykonanymi w tzw. „zielonym standardzie”?
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29. Pakiet nr 1 poz. 3, 4 Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja nr 3 i pozycja nr 4 dopuści
możliwość zaoferowania łyżek wielorazowych o 4.0 mm średnicy wiązki światłowodowej, całkowicie
zabudowanej, wykonanych w tzw. „zielonym standardzie” (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość
sterylizacji w autoklawie do 134st. C?
Dopuszczenie w/w zmiany nie wpływa w żaden sposób na wartość funkcjonalno użytkową laryngoskopów,
ponadto umożliwi to Zamawiającemu uzyskanie najkorzystniejszej oferty poprzez złożenie ofert przez
większą ilość oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30. Pakiet nr 1 poz. 3, 4 Czy Zamawiający dopuści filtr łyżki do laryngoskopu z wymiennym
światłowodem spełniający pozostałe warunki SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31. Pakiet nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści rękojeść zasilaną za pomocą
baterii R20 - 2 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga w pakiecie 1 pozycja 1 uchwyt do
laryngoskopu z wkładem bateryjnym, czyli 2 baterie R14 i w pozycji 2 uchwyt do laryngoskopu
z wkładem bateryjnym, czyli 2 baterie R6. Źródło światła - żarówka lub dioda LED do
wymontowania z rękojeści. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32. Pakiet nr 1 poz. 4 Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści łyżki typu McIntosh wielorazową
w rozmiarach od 0-5? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści - łyżka typu Macintosh wielorazowa rozmiary od 0 do 5
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przez rozmiary od 0 do 5 rozumie rozmiary 0, 1, 2, 3,
4, 5. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 33. Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści wysokiej jakości uchwyt do
laryngoskopu z diodą LED o średnicy 20 mm? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34. Pakiet nr 4 poz. 1, 2, 3. Czy Zamawiający w poz. 1-3 dopuści zestawy laryngoskopów bez
walizki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje walizki.

Pytanie 35. Pakiet nr 4 poz. 1, 2, 3. Czy Zamawiający w poz. 1-3 dopuści łyżki laryngoskopowe
wielorazowe ze światłowodem zakrytym, zatopionym w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka,
stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 36. Pakiet nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego
pakietu, np. 1A, co pozwoli Nam na złożenie ważnej oferty, a Zamawiającemu na uzyskanie jak
najkorzystniejszej oferty cenowej poprzez dopuszczenie większej ilości Wykonawców?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37. Pakiet nr 4 poz. 1 Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści rękojeść o średnicy 30 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Integralnymi załącznikami do niniejszych odpowiedzi są:
- Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz Cenowy,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie SIWZ w następującym zakresie:
§ 58
Było:
Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”,93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon„A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. Nr
15 do dnia 04.04.2016 r. do godz. 11:00.

Jest:
Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”,93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon„A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. Nr
15 do dnia 06.04.2016 r. do godz. 11:00.

§ 61
Było:
Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”,pokój
Nr 15, w dniu 04.04.2016 r. o godz. 11:15.

Jest:
Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”,pokój
Nr 15, w dniu 06.04.2016 r. o godz. 11:15.

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju
– dr Pawła Grockiego z upoważnienia Dyrektora Instytutu prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha
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