Warszawa, dnia 16.07.2020 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.381/2020
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.
„sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku 2 ” (Nr sprawy
SPZOZ.U.381/2020) wpłynęły zapytania do SIWZ.
Zapytanie nr 1 z dnia 01.07.2020 r.
Pytanie 1
Pakiet nr p32. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 sztuk w opakowaniu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opakowanie zbiorcze a 10 szt.,
runkiem przeliczenia ilości opakowań. Każda sztuka w oddzielnym, sterylnym opakowaniu.

pod wa-

Zapytanie nr 2 z dnia 02.07.2020 r.
Pytanie 1
Pakiet 30, poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony literowo (XL) w postaci wszywki w fartuchu. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający
aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep ok 2cm x 10 cm i
ok 2 cm x 10 cm, mankiety o długości 8 cm ( +/- 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.
Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serweta włókniowa. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT,
datę ważności oraz dane importera. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z
miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2.
Pytanie 2
Pakiet 30, poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony literowo (L) w postaci wszywki w fartuchu. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep ok 2cm x 10 cm i ok
2 cm x 10 cm, mankiety o długości 8 cm ( +/- 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serweta włókninowa. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy,
LOT, datę ważności oraz dane importera. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z
miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2.
Zapytanie nr 3 z dnia 03.07.2020 r.
Pytanie nr 1
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wzierników o następujących wymiarach:

Rozmiar S : Długość części wąskiej: 8cm, Długość całego wziernika: 11,5cm, Szerokość części wąskiej na
całej długości 2cm
Rozmiar M : Długość części wąskiej: 8cm, Długość całego wziernika: 11cm, Szerokość części wąskiej na ca łej długości 2,6cm
Rozmiar L : Długość części wąskiej: 8cm, Długość całego wziernika: 11cm, Szerokość części wąskiej na ca łej długości 3cm
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzierników o powyższych wymiarach.
Pytanie nr 2
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wzierników o następujących wymiarach:
Rozmiar S : Długość części wąskiej: 7,5cm, Długość całego wziernika: 11,3cm, Szerokość części wąskiej na
całej długości 2,4cm
Rozmiar M : Długość części wąskiej: 7,5cm, Długość całego wziernika: 11,3cm, Szerokość części wąskiej na
całej długości 2,5cm
Rozmiar L : Długość części wąskiej: 8,5cm, Długość całego wziernika: 11,5cm, Szerokość części wąskiej na
całej długości 2,9cm
Opakowanie a’ 100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 47 op. a’ 100 szt.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wziernika XS o poniższym opisie:
Wziernik ginekologiczny, sterylny, typu Cusco, jednorazowego użytku, kolor trzpienia biały; wymiary łyżki: dł.
10,5 cm, szer. Części wąskiej 2 cm rozmiar XS. Opakowanie a 100 szt.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wziernik XS o ww. parametrach.
Pytanie nr 4
Wzór mowy
Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów o następującej (lub podobnej) treści:
„Strony w drodze wyjątku mogą podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku przekraczającej 3% zmiany
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy
suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres
od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%” – pod warunkiem uzgodnienia zamiany cen w aneksie do umowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu do wzoru umowy.
Pytanie nr 5
Wzór umowy - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:
Siła Wyższa
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz
niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia
proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie,
epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich
przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizo wania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz
płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.
6. Strony przewidują zamiany dotyczące realizacji umowy o zamówienia publiczne, jeżeli ma to bezpośredni
związek z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (tzw. Specustawę), powołując się na ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) art. 15r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 13 wzoru umowy zawiera ww. warunki.
Pytanie nr 6
Dotyczy wzoru umowy:
Prosimy o wyjaśnienie czy w sytuacji zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie jednostkowa cena brutto
stosownie do obowiązujących przepisów, a netto zostanie bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 12 pkt 4) wzoru umowy zawiera regulację dotyczącą sposobu naliczania podatku VAT w razie zmiany jego wysokości przez ustawodawcę.
Zapytanie nr 4 z dnia 03.07.2020 r.
Pytanie 1
Pakiet 5 poz. 1 czy zamawiający dopuści wzierniki:
Rozm. S – długość całkowita 101 mm
Rozm. M- długość całkowita 102mm, szer. 26 mm +/- 1 mm?
Rozm. L – długość całkowita 113 mm, szer. 30 mm +/- 1 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww. wzierniki.
Pytanie 2
Pakiet 5 poz. 2 czy zamawiający dopuści wziernik rozm. XS : dł. łyżki 108mm, szer. 20 mm +/- 1 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww. wziernik.
Pytanie 3
Pakiet 5 poz. 3 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opak. 100 szt. z przeliczeniem.
Pytanie 4
Pakiet 5 poz. 3 czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania do szczoteczek wykazu badań klinicznych
potwierdzających skuteczność w badaniach masowych – taki wymóg nie jest wprowadzony ani przez
Ministerstwo Zdrowia ani Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz ogranicza konkurencyjność
postępowania wskazując na jednego wykonawcę – Rovers Polska?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania do szczoteczek wykazu badań
klinicznych potwierdzających skuteczność w badaniach masowych, pod warunkiem dostarczenia
próbki do siedziby Zamawiającego w terminie składania ofert.
Pytanie 5
Pakiet 5 poz. 8 czy zamawiający dopuści anoskop proktologiczny 23 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza anoskop proktologiczny 23 mm.
Pytanie 6
Pakiet 5 poz. 11 czy zamawiający dopuści osłonki pudrowane do głowic USG niejałowe- mikrobiologicznie
czyste?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza osłonki pudrowane do głowic USG niejałowe mikrobiologicznie czyste.
Zapytanie nr 5 z dnia 03.07.2020 r.
Pytanie 1
Pakiet 5, pozycja 1-2
Czy zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne w rozmiarach XS,S,M,L w następujących wymiarach:
Długość dol- Długość gór- Szerokość ły- Wysokość
Grubość gór- Grubość dolnej części
nej części
żek górnej i uchwytu
nej części
nej części
dolnej
XS
107 mm
105mm ± 1
20 mm ± 1
96 mm
8 mm
8 mm
S
108 mm
108mm ± 1
24 mm ± 1
96 mm
8 mm
8 mm
M
108 mm
108mm ± 1
26 mm ± 1
100 mm
9 mm
9 mm
L
108 mm
108mm ± 1
30 mm ± 1
100 mm
8,6 mm
9 mm
Odpowiedź: : Tak, Zamawiający dopuszcza wzierniki ginekologiczne w podanych wyżej wymiarach.
Pytanie 2
Pakiet 5, pozycja 3
Czy zamawiający dopuści miotełki do wymazów cytologicznych w kolorze różowo-białym, pakowane a’100
sztuk oraz wycenę z przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 8 opakowań?
Odpowiedź: : Tak, Zamawiający dopuszcza miotełki do wymazów cytologicznych w kolorze różowobiałym, pakowane a’100 sztuk oraz wycenę z przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem „w

górę” do 8 opakowań.
Pytanie 3
Pakiet 5, pozycja 3
Czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania wykazu badań klinicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o uzasadnienie decy zji.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania wykazu badań klinicznych
potwierdzających skuteczność w badaniach masowych, pod warunkiem dostarczenia próbki do
siedziby Zamawiającego w terminie składania ofert.
Pytanie 4
Pakiet 5, pozycja 4
Czy zamawiający dopuści szkiełka do cytologii ze szlifowanymi brzegami z matowym polem opisu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza szkiełka do cytologii ze szlifowanymi brzegami z matowym
polem opisu.
Pytanie 5
Pakiet 5, pozycja 8
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o doprecyzowanie parametrów wymaganego anoskopu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, tubusy anoskopowe jednorazowego użytku, rozmiar 85x20mm
lub 88x23 mm
Pytanie 6
Pakiet 5, pozycja 9
Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z polietylenu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ochraniacze na obuwie wykonane z polietylenu.
Pytanie 7
Pakiet 15, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm
+/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1,
EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane
na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z
jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE)
2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwier dzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów.
Rozmiary S, M, L - kodowane kolorystycznie na opakowaniu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice o ww. właściwościach.
Pytanie 8
Pakiet 15, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm
+/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1,
EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane
na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z
jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE)
2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwier dzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów.
Rozmiar XL - kodowane kolorystycznie na opakowaniu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice o ww. właściwościach.
Pytanie 9
Pakiet 15, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, pozostałe
warunki zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu

0,11mm+/-0,02, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Pytanie 10
Pakiet 22, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści bluzę operacyjną z krótkim rękawem, w kolorze niebieskim, wykonaną z włókniny
SMS o gramaturze 35 g, posiadającą wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze niebieskim, 3 kieszenie
(2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Zgodna z normą EN 13795?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 11
Pakiet 22, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m², w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże
kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. Posiada wszytą metkę informującą o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Zgodna z normą EN 13795?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza bluzę z krótkim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny
bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m², w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone
obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z
przodu w zapięcie na biały nap. Posiada wszytą metkę informującą o rozmiarze. Dół bluzy obszyty.
Zgodna z normą EN 13795.
Pytanie 12
Pakiet 22, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści spodnie operacyjne z trokami w pasie, w kolorze niebieskim, wykonane z włókni ny SMS o gramaturze 35 g. Zgodne z normą EN 13795?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 13
Pakiet 22, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w
kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap. Posiadające
wszytą metkę informującą o rozmiarze. Nogawki obszyte. Zgodne z normą EN 13795?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej
o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w 1 dużą kieszeń
zapinaną na nap. Posiadające wszytą metkę informującą o rozmiarze. Nogawki obszyte. Zgodne z
normą EN 13795.
Pytanie 14
Pakiet 22, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami. Bluza
wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy, posiadająca wszytą metkę informującą o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Zgodne z normą
EN 13795?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny
bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi,
elastycznymi mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w
biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy, posiadająca wszytą metkę informującą
o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Zgodne z normą EN 13795.
Pytanie 15
Pakiet 29, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo
miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na
całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. W rozmiarze 110 x 210 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza koc ogrzewający jednorazowego użytku;
warstwy
zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa
wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się
elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. W rozmiarze 110 x 210 cm.
Pytanie 16

Pakiet 29, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włók-

niny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw;
szwy ultradźwiękowe; niepalny. W rozmiarze 110 x 210 cm?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na pytanie 15.
Pytanie 17
Pakiet 30, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS. Rozmiar oznaczony literowo, oraz za pomocą kolorowej
lamówki, adekwatnej do rozmiaru, dodatkowo oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu zamiast
naklejki, fartuch podwójnie pakowany – owinięcie z serwety włókninowej, na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne typu TAG. W opakowaniu 2 ręczniki w rozmiarze 30 x 30 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny SMS.
Pytanie 18
Pakiet 30, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138 cm dla rozmiaru XL, lub o długości 157 cm dla rozmiaru
XXL (tolerancja +/- 3 cm)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza Fartuch o długości 157 cm dla rozmiaru XXL (tolerancja
+/- 3 cm).

