
Zamawiający: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin 
Nazwa zadania: Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych i myjek 

jednorazowych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie  
Sygnatura sprawy: SZOZ/ZO-2/494/2021 

 
 

Niemodlin, dnia 24.06.2021r. 
 

ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA 
 

W odpowiedzi na zapytania Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 
Niemodlin udziela następujących wyjaśnień: 

 
Część 2 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego wykonanego z 5 warstw: laminat + wata 
celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina polipropylenowa, posiadającego wkład chłonny 
z pikowaniami oraz część spodnią podfoliowaną, nieprzemakalną, w rozmiarze 60x90cm, o chłonności 1177 
ml? 
Odp. : Nie 
 
Część 2 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp.: Tak 
 
Część 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonaną z materiału 
włókninowego Molton o gramaturze 75 g/m², miękką, bez zawartości środka myjącego, w rozmiarze 16 x 22 
cm? 
Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Część 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonaną z bardzo miękkiego 
materiału włókninowego Spunlace o gramaturze 80 g/m², miękką, bez zawartości środka myjącego, w 
rozmiarze 16 x 22 cm? 
Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Część 2 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp.: Tak 
 
Część 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy, 
nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o naturalnym PH 5,5, wykonaną z jednej strony (części myjącej) 
z poliestru, z drugiej strony z włókniny, obie warstwy myjki nie podfoliowane, w rozmiarze 14 cm x 20 cm, o 
gramaturze 90g/m2, w opakowaniu jednostkowym a'10 sztuk? 
Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Część 2 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp.: Tak. 
 
         Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 
          Jan Krawczyk 

 


