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WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg
nieograniczony na "dostala rgkawic rnedycznych, drotrnego sprzgtu j"u., material6w do

sterylizacji, drobnego sprzgtu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-pr6iniowego systemu
pobierania krwi" - znak sprawy drobny sprzgt j.w.12512021.

Zamawiaj4cy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, dzialaj4c na podstawie art. 135

ust.6ustawyzdnia llwrze3nia2019r. Prawozam6wieripublicznych(tj.Dz.U.22021r.po2.1129),
udostgpnia poniZej treSc zapytafi do Specyfikacji Warunkow Zam6wienia (zwanej dalej "SWZ") wraz

z wyjaSnieniami:

Pakiet 4 poz. 1-9 - Proszg o doprecyzowanie czy Zamawiaj4cy ma na mySli kod kolorystyczny
zachowany na opakowaniu zbiorcrym po 100 szt. JeSli nie, bardzo proszg o dopuszczenie igiel
oznaczonych kodem kolorystycznym, na podstawie koloru konektora igly i opakowania zbiorczego po
100 szt, (nie pojedynczej igty).

OdpowiedZ - kod kolorystyczny na opakowaniu zbiorczyrn a 100 szt. i opakowaniu jednostkowym,
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy S WZ

Pakiet nr 57, pozycja 1 - Czy Zamawiaj4cy dopu$ci okularki w rozmiarach

- 20-30 cm

- 25-35 cm

- 30-40 cm?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Dotyczy pakietu nr 12 - Zwracamy sig z proSb4 do Zamawtaj4cego o dopuszczenie strzykawek w
opakowaniach a 50 szt., spelniaj4cych wszystkie pozostale wymagania SIWZ.
OdpowiedZ - pakiet nr 12 nie dotyczy strzykawek.

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska



dotyczy pakietu nr 18 poz. | - Czy Zamawiajqcy dopu6ci myjki po nilszych parametrach:

Jednorazowe rgkawice do mycia wykonane z rnigkkiej podfoliowanej wt6kniny airlaid. Z wodoodporn4

barie14. Wstgpnie namydlone z delikatnym, uiskopieni4cym, przebadanym dermatologicznie $rodkiem

azy szczqcy fil pH 5, 5 . Zgr zew anie u ltrad 2w i g ko we.

Dane techniczne:

Jako56 P"df" I i "*;;t6d; a airlaid,

Sklad wl6kniny airlaid W 100% bezchlorowe czyste wl6kna celulozowe + spoiwo

EVA

Sklad folii 100% PE (polietylen)

Waga g5 e/m2: 50 elm2 wl6knina airlaid + 35 glm2PE

GruboSd folii 18 u

Larninowanie TAK
Mydlo TAK
Kolor wl6knina Airlaid bialy

Kolor filmu Jasnv n iebieski

Kolor detergentu
ChlonnoSd

niebieski

6 5 0% (6,5 -krotnoSi masy)

Wymiary produktu 23 cm. x 16 cm.

\",?ni?l.--
Okres wa2no6ci produktu
(oKsE-i"-TBy"4L9p9D -
Okres waino6ci po otwarciu

Jeden

36 miesigcy

lmiesiac

OdpowiedZ - pakiet nr 18 poz. 1 nie dotyczy myiek, Zamawiai4cy dopuszcza

parametraclr podane w pakiecie nr 18 poz.26.

Pakiet nr23 poz. migdzy 1lal2-Czy Zanawiaj4cy dopu6ci zargkawek pakowany a 2

Odpowiedz - tak

myjki o ww,

szt,

Zamawiajqcy


