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AG.Z.2150.44.1.2018  

Dotyczy:  odpowiedzi na pytania oraz z  miany treści zaproszenia  .
 

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 5.
Czy  Zamawiający  oczekuje  fartuchów  z  włókniny  SMMMS  zapewniającej
pełnobarierowość?

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Pytanie nr 2. Dotyczy Z  adania     nr 5.
Czy Zamawiający oczekuje  fartuchów pakowanych w sposób gwarantujący aseptyczny
sposób  aplikacji  –  w  opakowanie  pośrednie  kartonowe  –  dyspenser  z  perforowanym
jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawierającym etykietę produktu)?

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3. Dotyczy Z  adania     nr 5.
Czy Zamawiający oczekuje fartuchów o długości minimalnej:
L – 135cm
XL – 145cm?

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Pytanie nr 4. Dotyczy Z  adania     nr 9.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o powierzchni klejącej 15x13cm?

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Wiążące są zapisy zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie nr 5. Dotyczy Z  adania     nr 12.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań w rozmiarach S-XL?

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.
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Pytanie nr 6. Dotyczy Z  adania     nr 12.
Czy Zamawiający oczekuje aby ubranie było pakowane oddzielnie – tzn. osobno bluza i
osobno spodnie – w celu zapewnienia komfortowego doboru rozmiaru użytkownikowi?

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

Pytanie nr 7. Dotyczy Z  adania     nr 13.
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  fartucha  w rozmiarze  uniwersalnym,
120cm?

Odpowiedź na pytanie nr 7  : 
Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Pytanie nr 8. Dotyczy Z  adania     nr 15.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 50x60cm?

Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Tak.

Jednocześnie Zmawiający informuje o zmianie opisu przedmiotu zamówienia w
„ofercie cenowej” w zakresie zadania nr 17, tj. 

- było w podpunkcie: „jedno obłożenie okulistyczne na pacjenta o rozmiarze od 120cm x
160cm  do  140cmx240cm  z  folią  do  nacięcia  o  rozmiarze  10cmx10cm  i  dwoma
zbiornikami na płyn (folia do nacięcia powinna znajdować się w 1/3 jej długości od strony
głowy a nie na środku)”, 
-  jest  w  podpunkcie:  „ jedno  obłożenie  okulistyczne  na  pacjenta  o  rozmiarze  nie
mniejszym niż 120cmx160cm i  nie  większym niż  140cmx240cm z folią  do nacięcia  o
rozmiarze  10cmx10cm  i  dwoma  zbiornikami  na  płyn  (folia  do  nacięcia  powinna
znajdować się w 1/3 jej długości od strony głowy a nie na środku)”.

Pozostałe zapisy zaproszenia nie ulegają zmianie.

 Z-ca DYREKTORA 
                                                                           SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
                                                                                  SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 
                                                                             im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 
                                                                                                  ds. Lecznictwa

                                                                              (-) lek. med. Marek Lipiec
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