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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 7, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu dwuwarstwowego (jedna warstwa bibuły plus
jedna warstwa folii), w rolce, o szerokości 50 cm, perforacji co 50 cm, 100 listków na rolce z odpowiednim
przeliczeniem ilości wymaganych rolek tj. 640 rolek. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie
korzystnej cenowo oferty.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania podkładu dwuwarstwowego (jedna warstwa bibuły plus jedna
warstwa folii), w rolce, o szerokości 50 cm, perforacji co 50 cm, 100 listków na rolce, pod warunkiem jednoczesnego
przeliczenia ilości zamawianych sztuk, w Formularzu cenowym, w kolumnie nr 4 „ILOŚĆ”, na 640.
Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 7, poz. 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w sterylnej jednoczęściowej, uniwersalnej osłony na ramię C aparatu
RTG wykonanej z mocnej, wysokiej jakości folii polietylenowej w rozmiarze 104 cm x 230 cm, z rozcięciem o
wymiarach 137 cm ułatwiającym zakładanie osłony i przylepcami do mocowania osłony. Produkt w opakowaniu po
20 sztuk.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza sterylnej jednoczęściowej, uniwersalnej osłony na ramię C aparatu RTG wykonanej
z mocnej, wysokiej jakości folii polietylenowej w rozmiarze 104 cm x 230 cm, z rozcięciem o wymiarach 137 cm
ułatwiającym zakładanie osłony i przylepcami do mocowania osłony, produkt w opakowaniu po 20 sztuk.
Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji damskiego czepka typu beret na gumkę, wykonanego z
flizeliny w rozmiarze uniwersalnym, umożliwiający zakrycie długich włosów. Produkt, aktualnie dostarczany do
Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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Państwa jednostki w ramach obowiązującej umowy przetargowej. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam
na złożenie korzystnej cenowo oferty.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania damskiego czepka typu beret na gumkę, wykonanego z flizeliny
w rozmiarze uniwersalnym, umożliwiającego zakrycie długich włosów, pod warunkiem spełnienia pozostałych
zapisów SIWZ.
Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha przedniego z folii, w rozmiarze uniwersalnym,
pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha przedniego z folii, w rozmiarze uniwersalnym,
pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji 3-warstwowej maski z trokami o dł. min. 40 cm,
w rozmiarze 17,5 cm x 9,5 cm, z usztywnioną wkładką modelującą na nos zapewniającą lepsze dopasowanie,
dopuszczona zgodnie z normą EN 14 683:2005, (BFE:>99%, p<3).
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza 3-warstwowej maski z trokami o dł. min. 40 cm, w rozmiarze 17,5 cm x 9,5 cm,
z usztywnioną wkładką modelującą na nos zapewniającą lepsze dopasowanie, dopuszczoną zgodnie z normą
EN 14 683:2005, (BFE:>99%, p<3).
Pyt. nr 6. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji maski chirurgicznej zgodnej z normą 14683 typ II , wiązanej
na troki. Maska posiadająca efektywność filtracji bakteryjnej (BFE) ≥98%, z dodatkową, antyrefleksyjną osłoną na
twarz zapobiegającą parowaniu, hypoalergiczna, o oporach oddechowych - różnica ciśnień (mmH2O/cm2) <3,0.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maski chirurgicznej zgodnej z normą 14683 typ II , wiązanej na
troki. Maska posiadająca efektywność filtracji bakteryjnej (BFE) ≥98%, z dodatkową, antyrefleksyjną osłoną na
twarz zapobiegającą parowaniu, hypoalergiczna, o oporach oddechowych - różnica ciśnień (mmH2O/cm2) <3,0, pod
warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 7. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 10
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 14. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na
złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem
jakościowymi cenowym.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 10 w Zadaniu nr 14.

Z poważaniem

