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DoWczyi Przetargu nieograniczonego na dostawq ,,Dostawa ubrah i obto2eri z wl6kniny
i flizeliny"

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poni2sze pytanie:
Pakiet 2, pozycja 9-14 - Czy Zamawiajqcy v,tyrazi zgodg na wydzielenie wymienione.j
pozycii i utlvorzenie z niej odrqbnego zadania? Podzial zadania zwiqkszy
konkurencyjno6i postqpowania, umo2liwi r6wnie2 zlo2enie ofert wiqksze.j liczbie
wykonawc6w a Paristwu pozyskanie rzeczpviScie korzystnych ofert.
Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pakiet 2, pozycia 9-L3 - Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na zaoferowanie sterylnego
fartucha chirurgicznego wykonanego z wl6kniny SMS o gramaturze 35glm7, wi4zany na

troki lEczone z kartonikiem, dodatkowe zapiqcie w okolicy karku na standardowy rzep.
Rqkaw o kroju prostym zapewniajqcy swobodq ruch6w.
Rozmiar M: dlugo6d fartucha 124cm, dlugo66 rqkawa 60 cm + mankiet 7,5cm

Rozmiar L: dlugo6d fartucha 128cm, dlugo6i rqkawa 61 cm + mankiet 7,5cm

RozmiarXL: dlugo6d fartucha 138cm, dlugo66 rqkawa 62 cm + mankiet 7,5cm

Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.
Pakiet 2, pozycia 74 - Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie sterylnego
fartucha wzmocnionego z rqkawem o kroju prostym zapewniajqcym swobodq ruch6w,
wiqzany na troki l4czone z kartonikiem, dodatkowe zapiqcie w okolicy karku na

standardowy rzep?

Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza, pod warunkiem zaoferowania fartucha z

nieprzemakalnymi rqkawami i czqSci przedniej fartucha..
Pakiet 3, pozycia I - Czy Zamawiajqcy dopuSci fartuch wykonany z folii o grubo6ci

0,02mm?

Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.
Pakiet 3, pozycia 1- Czy Zamawiaj4cy dopu6ci fartuch pakowany w opakowaniu
a'l.00sztuk, z przeliczeniem zamawiane) iloSci?

Pakiet 3, pozycia2 - Czy Zamawiajqcy dopu6ci fartuch w kolorze zielonym?

Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ. Zamawiajqcy wymaga fartucha w
kolorze bialy ( do wydawania Zywno5ci).
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Pakiet 3, pozycia 2 - Czy Zamawia.jqcy dopuSci fartuch wykonany z wl6kniny
polipropylenowej o gramaturze 20g/m2 w kolorze zielonym?

Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza gramaturq, ale wymaga fartucha w kolorze bialy ( do
wydawania tywnoSci).
Pakiet 3, pozycia 2 - Czy ZamawiajEcy dopu6ci zaoferowanie fartucha zielonego w
rozmiarze L?

Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza Rozmiar, ale wymaga fartucha w kolorze biaty ( do
wydawania 2ywno6ci).
Pakiet 3, pozycia 7 - Czy Zamawiaj4cy dopu6ci zaoferowanie pokrowc6w z folii o

gruboici 0,035mm?

Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.
Pakiet 4, pozycia 1 - Czy Zamawiaj4cy dopuSci po5ciel wykonan4 z wl6kniny
polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, zloiLon4 z trzech czg!;ci:

- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkq: 70 cm x 80 cm
- przeScieradlo: 210 cm x 150 cm ?

Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.
Pakiet 5, pozycia l - Czy Zamawiajqcy dopu6ci standardowy czepek typu bere!
wykonany z wl6kniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2, szeroko6ci gumki po
rozciqgniqciu 53cm, Srednicy 28cm?

Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.
Pakiet 5, pozycia 2 - Czy Zamawiai4cy dopusci maski 3 warstwowe o gramaturze
23g/m2 + 23g/ m2 + 25g/ m2?

Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.
Pakiet 5, pozycia 3 - Czy Zamawiai4cy dopu6ci podktad chlonny w rozmiarze
60x180cm z wkladem chlonnym 60x90cm wyposa2ony w superabsorbent o chlonnoSci
800m1, nieprzylepny?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.
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