Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

Niemodlin, dnia 23 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. 3
Czy Zamawiający dopuści wycenę masek za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Dopuszczamy
Pakiet 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem?
Odp. Dopuszczamy
Kara umowna
Zwracamy się z prośba o zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% wartości niedostarczonego zamówienia,
za każdy dzień. Obecne zapisy są rażąco wygórowane.
Odp. Zapisy umowy pozostają bez amin.
.
Dot. rozdz. IV oraz V
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na przesłanie oferty w formie elektronicznej –
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odp: Wyrażamy zgodę
Pakiet 2 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających raport z badań producenta
(zamiast jednostki notyfikowanej) wg EN 455 potwierdzający wymagane parametry.
Odp.: Dopuszczamy
Pakiet 2 poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic zgodnych z poniższym opisem:
Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową
na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671,
mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2. Odporne na przenikanie: substancji chemicznych zgodnie z normą EN
ISO 374-1 - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej. Rękawice nie posiadające badań na
przenikanie cytostatyków. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III.
Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,23-0,24 mm, dłoni 0,20-0,21 mm, mankiecie 0,19-0,20 mm, długość
min. 285 mm. Zawartość protein lateksowych poniżej 40 µg/g, średnia siła zrywu: przed starzeniem min 16N, po
starzeniu min 14N-potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455. Pakowane podwójnie – opakowanie
wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie
zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,0-8,5.
Odp: Dopuszczamy

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin
Pakiet 2 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic zgodnych z poniższym opisem:
Rękawice chirurgiczne, lateksowe sterylne, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, teksturowane na całej
powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,23-0,24 mm,
na dłoni 0,20-0,21 mm, mankiecie 0,18-0,19 mm, długość min 285 mm. Poziom protein poniżej 10 μg/g i
średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (raport z badań producenta wg EN 455). Zgodne z EN 455-1,2,3,
ASTM F1671, EN ISO 374-1,2,4,5 oraz EN 16523-1. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier,
zewn. foliowe.
Odp.: Dpuszczamy

UWAGA:
Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 na zał. nr 2 Formularz cenowy. Formularz
umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego dnia 22.11.2021r.

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie
Jan Krawczyk

