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SPZOZ . AZ . 2019 . 
Kędzierzyn-Koźle,  13.09.2019 

944 

Uczestnicy postępowania  

 

 

Dotyczy: dotyczy  postępowania  AZ.2019.63  prowadzonego  w  trybie  do  30.000  euro  na  dostawę obuwia i odzieży dla 

pracowników SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, wyjaśnienia i modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu 

 

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kędzierzynie  -  Koźlu niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść ogłoszenia o 

zamówieniu: 

Pakiet 2 – Dostawa odzieży medycznej. Załącznik nr 2/2 

 

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w spódnicy Lp. 1, dwóch zaszewek dopasowujących do sylwetki tylko z przodu?  

TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w żakiecie damskim Lp. 3, krótkiego rękawa zakończonego podwinięciem do 

wewnątrz zamiast rękawa 1/3?   

TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w żakiecie damskim Lp. 3, zamiast dekoltu klasycznego w serek, dekolt bardziej 

ozdobny, otwarty, gładki, stylizowany na karo?  

TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

4. Czy Zamawiający zrezygnuje w żakiecie damskim Lp. 3, z zapisu „obłożenia przodów podklejone taśmą wzmacniającą (np. 

włóknina, flizelina)”?  

TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w żakiecie damskim Lp. 3, wstawki o szerokości 3 cm?  

TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w żakiecie damskim lekarskim  Lp. 4, krótkiego rękawa zamiast rękawa 1/3?  

TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

7. Czy Zamawiający zrezygnuje w żakiecie damskim lekarskim Lp. 4, z zapisu „obłożenia przodów podklejone taśmą 

wzmacniającą (np. włóknina, flizelina)”?  

TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 
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8. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w spodniach męskich Lp. 5, zamiast „regulatorów zapinanych na springi”, 

wszyte w boki gumy dopasowujące obwód pasa?  

TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

9. Czy Zamawiający zrezygnuje w spodniach męskich Lp. 5, z zapisu „pasek wewnątrz podklejony taśmą wzmacniającą (np. 

włóknina, flizelina)”?  

TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w marynarce męskiej Lp. 6, krótkiego rękawa zamiast rękawa 1/3?  

TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

11. Czy Zamawiający zrezygnuje w marynarce męskiej Lp. 6, z zapisu „obłożenia przodów podklejone taśmą wzmacniającą (np. 

włóknina, flizelina)”?  

TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje należy traktować jako integralną część ogłoszenia na wyżej wymienione 

postępowanie. 

 

 

 

 

 

   ………..…………………………………………. 

                          Kierownik zamawiającego  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


