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Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania: 

 

1. Część 3, pozycja 7-8 -  Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy o składzie: woda, 

Poliglukozyd kwasów oleju kokosowego, Alkohol benzylowy, Chlorek cetylopirydyniowy, 

Quaternium-80, Kwas Dehydrooctowy, Perfum, Kwas benzoesowy, Kwas sorbowy, dicotan 

glutaminianu tetrasodowego, Cytrynian sodu? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

2. Część 3, pozycja 9 -  Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 14 g/m2?   

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

3. Część 3, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z PVC o średnicy 8,4/12,0 a 30 

mb?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

4. Część 3, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z PVC o średnicy CH 30 – 

7.1/10.0 a 30 mb?   

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

5. Część 3, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z PVC o średnicy CH 30 – 

7.1/10.0 a 30 mb?   

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

6. Część 3, pozycja 13 -  Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 50 mm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

7. Część 3, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści Fartuch typu SSMMS?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

8. Część 3, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści Fartuch z mankietem o długości 5-7 cm?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

9. Część 3, pozycja 15 -  Czy Zamawiający dopuści Fartuch wyposażony w wstawki z laminatu  

o gramaturze 28g/m2?   

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

10. Część 3, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści Fartuch medyczny o gramaturze 28g/m2?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

11. Część 3, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła  

i wilgoci o parametrach: Filtr HME antybakteryjny - antywirusowy dla dorosłych, Filtr 

elektrostatyczny, Maksymalny czas użytkowania 24 godziny, Wydajność filtracji bakteryjno  

i wirusowej 99,999% z portem CO2, Połączenie ISO (mm) 22F / 15M i 22M / 15F, pakowany 

pojedynczo, objętość oddechowa pacjenta 250 - 1500 ml, martwa przestrzeń: 38 ml, Nawilżanie 
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(mg H2O / l): 30 mg / VT 500, Rezystancja (cm H2O): 2.2, 60 LPM, Waga filtra: 25 g?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

12. Część 3, pozycja 24 - Czy Zamawiający oczekuje masek chirurgiczny w min. 4 kolorach? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

   

13. Część 3, pozycja 25 - Czy Zamawiający oczekuje maseczki ochronnej o skuteczności filtracji 

bakteryjnej na poziomie min. 99,99 %?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

14. Część 3, pozycja 31 - Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne o długości 16 cm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

15. Część 3, pozycja 32 - Z uwagi na fakt, iż na rynku pojawiają się produkty nie spełniające 

żadnych norm prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje okularów zarejestrowanych 

jako środek ochrony indywidualnej co najmniej kategorii II?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

16. Część 3, pozycja 32 - Czy zamawiający oczekuje okularów posiadających ramiona regulowane  

w zakresie ich długości i kąta pochylenia?  

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje. 

 

17. Część 3, pozycja 33 - Czy Zamawiający oczekuje opaski identyfikacyjnej do zgonów 

wyposażoną w wkładkę kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia oraz etui na 

wkładkę kartonową, wykonanego z całkowicie przeźroczystej folii z wycięciem do przełożenia 

opaski? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

18. Część 3, pozycja 49 -  Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, 

podziałka co 100 ml od 100-1500 ml, mleczny w pełni przejrzysty, pozwalający na wizualną 

obserwację zawartości, w tym krwi, wyposażony w plastikowy okrągły uchwyt posiadający 

specjalne otwory, dzięki którym możliwe jest zamknięcie worka umożliwiając tym samym 

wydostanie się treści i przykrego zapachu?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

19. Część 3, pozycja 49 -  Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny pakowany po 50 sztuk  

w opakowanie foliowe?   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

20. Część 3, pozycja 53 -  Czy Zamawiający dopuści żel sterylny o pojemności 6 ml?   

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga. 

 

21. Część 3, pozycja 53 -  Zwracam się z prośbą o odstąpienie od parametru biokompatybilności 

chlorheksydyny potwierdzonej badaniami dołączonymi do oferty. Określony parametr wskazuje na 

jeden konkretny produkt – Instillagel i uniemożliwia zaproponowanie równoważnego asortymentu 

innego producenta.   

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

22. Część 3, pozycja 54 -  Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2 ml?   

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

 

     Z poważaniem 

           

          


