
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie 

ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin 

 

 
  

 Niemodlin, dnia 22 listopada 2021r. 

 

 

Do Wykonawców 
 

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej dla SZOZ  

w Niemodlinie L.dz. SZOZ/ZO-4/930/2021 

 

 

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

pakiet 1 poz. 1 

czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem wykończonym mankietem elastycznym ze ściągaczem? 

Odp.: Dopuszczamy. 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Dopuszczamy. 

 

pakiet 1 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Dopuszczamy. 

 
pakiet 1 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego fartucha chirurgicznego jednorazowego użytku, 

wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 

wewnętrzne, rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Wyrób medyczny klasy I reguła 

I, zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019. Oferowane rozmiary: L – 

125x145cm, XL – 130 x 150cm 

Odp.: Dopuszczamy 

 

Pakiet 1 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

Odp.: Dopuszczamy 

 

Pakiet 1 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści fartuch pełnobarierowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 

podfoliowany na całej powierzchni, z długimi rękawami? 

Odp.: Dopuszczamy 

 

Pakiet 1 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści fartuch  o długości 120cm +/- 3cm? 

Odp.: Dopuszczamy 

 

Pakiet 1 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści fartuch  o długości 135cm +/- 3cm? 

Odp.: Dopuszczamy 
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Pakiet 1 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

Odp.: Wyrażamy zgodę. 

 

UWAGA: 

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 na zał. nr 2 Formularz cenowy. Formularz 

umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 

                      Jan Krawczyk 


