
Zamość, dnia 23.02.2018 r.

AG.Z.2150.44.1.2018  

Dotyczy:  odpowiedzi na pytania.

 
Samodzielny   Publiczny   Szpital   Wojewódzki   im.  Papieża  Jana  Pawła  II

w  Zamościu  informuje,  że  do  zaproszenia  do  złożenia  oferty  na  dostawę  bielizny
jednorazowego użytku wpłynęły pytania. 

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1. Dotyczy Z  adania     nr 4.
Pozycja. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120
cm x 150 cm z otworem o średnicy 7 cm – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Tak.

Pytanie nr 2. Dotyczy Z  adania     nr 5.
Pozycja. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha posiadającego
na  szyi  zapięcie  umożliwiające  zamocowanie  w  dowolnym  miejscu,  powodujące
indywidualne dopasowanie fartucha do sylwetki użytkownika oraz pełne wykorzystanie
jego rozmiaru, pakowanego z dwoma ręcznikami we włókninę SMS – pozostałe parametry
bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Tak.

Pytanie nr 3. Dotyczy Z  adania     nr 6.
Pozycja.  1  –  Czy Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  fartucha  z  włókniny
foliowanej w kolorze białym – pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Tak.

Pytanie nr 4. Dotyczy Z  adania     nr 11.
Pozycja. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120
cm x 150 cm z otworem o średnicy 7 cm o gramaturze min. 55 g/m2 – pozostałe parametry
bez zmian? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Tak, dopuszcza.
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Pytanie nr 5. Dotyczy Z  adania     nr 12.
Pozycja. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania operacyjnego o
gramaturze min. 38 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Tak.

Pytanie nr 6. Dotyczy Z  adania     nr 13.
Pozycja.  1 – Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania fartucha w rozmiarze
uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie nr 7. Dotyczy Z  adania     nr 1.
Zwracamy  się  z  prośbą  o  doprecyzowanie  czy  należy  wycenić  100  sztuk  czy
100op=2sztuki?

Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Należy uwzględnić 100 op x 2 szt.

Pytanie nr 8. Dotyczy Z  adania     nr 6.
Czy  zamawiający  dopuści  podanie  ceny  za  opakowanie  handlowe  a'100sztuk,  z
przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Tak.

Pytanie nr 9. Dotyczy Zadania nr 8.
Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu?

Odpowiedź na pytanie nr 9:
Obowiązuje opis zawarty w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie nr 10. Dotyczy Zadania nr 8.
Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą o powierzchni klejącej 45x49cm?

Odpowiedź na pytanie nr 10:
Obowiązuje opis zawarty w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie nr 11. Dotyczy Zadania nr 8.
Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą o powierzchni klejącej 70x74cm?

Odpowiedź na pytanie nr 11:
Obowiązuje opis zawarty w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie nr 12. Dotyczy Zadania nr 8.
Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą o powierzchni klejącej 50x84cm?

Odpowiedź na pytanie nr 12:
Obowiązuje opis zawarty w zaproszeniu do złożenia oferty.
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Pytanie nr 13. Dotyczy Zadania nr 9.
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną z przylepnymi bokami, które zabezpieczone są
papierem w celu łatwiejszej aplikacji, o powierzchni klejącej 14x21cm?

Odpowiedź na pytanie nr 13:
Tak.

Pytanie nr 14. Dotyczy Zadania nr 12.
Czy  Zamawiający  dopuści  ubranie  operacyjne  wykonane  z  włókniny  typu  SMS  o
gramaturze 35g/m2 w kolorach ciemnoniebieski, zielony i fioletowy?

Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie nr 15. Dotyczy Zadania nr 12.
Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny polipropylenowej o
gramaturze 47g/m2, dostępne tylko w kolorze ciemnoniebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie nr 16. Dotyczy Zadania nr 16.
Czy Zamawiający dopuści podkład wysokochłonny 3 warstwy: włóknina, wkład chłonny,
laminat nieprzemakalny (spodnia strona), wkład chłonny pikowany (wata, superabsorbent
SAP,  pulpa),  podkład  w rozmiarze  100  cm x  225  cm,  wkład  chłonny:  50  x  205  cm,
marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25 cm, o chłonność
min. 3850 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 16:
Tak.

Pytanie nr 17. Dotyczy Zadania nr 17.
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
-  1  x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o
wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do
zbiórki płynów, wyposażona w 1 sztywnik o wymiarach 4cm x 50 cm. Serweta wykonana
z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, wyposażona
we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o
gramaturze 45 g/m2 
- 1 x pokrowiec na tacę Fako o wymiarach 40 cm x 65 cm wykonany z chłonnego i
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
-  2  x  osłona  na  podłokietnik  o  wymiarach  35  cm x  75  cm wykonana  z  chłonnego  i
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
-  1  x  wzmocniona  osłona  (serweta)  na  stolik  Mayo  o  wymiarach  80  cm  x  140  cm
wykonana  z  folii  PE  o  gramaturze  50  g/m2  oraz  włókniny  chłonnej  w  obszarze
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80
g/m2.  Osłona  w  postaci  worka  w  kolorze  czerwonym,  składana  teleskopowo  z
zaznaczonym kierunkiem rozwijania
-  1  x  serweta  wzmocniona  na  stół  instrumentalny  stanowiąca  owinięcie  zestawu  o
wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2
oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie
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chłonnej – 63 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 17:
Tak.

    DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 

  im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

                    (-) lek. med. Andrzej Mielcarek
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