
Odpowiedzi na zapytanie 14

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 03.11.2020 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę sprzętu  medycznego  jednorazowego
użytku na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.” Znak postępowania 3551/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły  następujące
pytania:

Pytanie Nr 1 dot. Pakietu 4
Prosimy o dopuszczenie kombinezonu o poniższych parametrach, zdjęcie poniżej:
Kombinezon  ochronny  jednoczęściowy  z  zamkiem  błyskawicznym  zakrytym  patką  na  całej  długości
wyposażoną  dodatkowo  w  taśmę  zabezpieczającą  ,  kaptur,  talia,  mankiety  przy  nadgarstkach  i  kostkach
ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort
ruchów, szwy dodatkowo zabezpieczone niebieską taśmą .Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami
biologicznymi  i  substancjami  chemicznymi,  zgodnie  z  kategorią  III  odzieży  ochronnej  wg.  normy
14126:2003+AC:2004.  Zgodny z normami:
EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B – ochrona przed przeciekaniem płynów, 
EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 4B – ochrona przed przeciekaniem po spryskaniu, 
EN 1149-5:2008 – posiada właściwości antystatyczne,
EU 2016/425 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 
EN 14325:2018 - odporność na penetrację płynów, chemikaliów klasa 3, wytrzymałość szwów klasa 2(>50N)
ISO 16604 - Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cieczy pod ciśnieniem hydrostatycznym, klasa 6
ISO  22610  -  Odporność  na  przenikanie  czynników  infekcyjnych  w  wyniku  mechanicznego  kontaktu
z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 6
ISO 22612 - Odporność na przenikanie skażonych cząstek, klasa3
Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE, gramatura całkowita laminatu: 55 g/m2 ±2 ,materiał miękki,
przyjazny dla skory, niepylący i  jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Paroprzepuszczalność (WVTR): 2000
(38ºC-90% RH 24 h (Macon),  odporność na penetrację wody: 240 cmH2O. Dostępne rozmiary S-3XL. Na
opakowaniu  jednostkowym i  zbiorczym,  (i/lub  bezpośrednio  na  samym kombinezonie)  naniesione:  nazwa,
rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie Nr 2 dot. Pakietu 5 Poz. 2
W ramach złożenia oferty konkurencyjnej  prosimy o dopuszczenie fartuchów sterylnych o poniższych
parametrach: 
Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej  włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm
i kroju  prostym.  Fartuch  pakowany  podwójnie  w  opakowanie  typu  blister  i  wewnętrzne  włókninowe,
ułożenie  typu  książka.  Lamówka  w  kolorze  żółtym  oznaczającym  wymagania  standardowe.  Rękawy
łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 35 cmH2O, wytrzymałość
na  wypychanie  min.  155  kPa,  wytrzymałość  na  rozciąganie  na  mokro  CD/MD  min.  30/65  N.  Na
opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną
fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem
z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 3 dot. Pakietu 7
Proszę o dopuszczenie Maska do podawanie tlenu typu Venturi,  z max. 7 dyszami  do niskiej i średniej
koncentracji tlenu, kodowane kolorystycznie (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, 60%),
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 4 dot. Pakietu 39 Poz. 1 
Czy zamawiający wymaga by  System  był  przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania
systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 5 dot. Pakietu 39 Poz. 2
Czy zamawiający  wymaga w zestawie  3 worki  do zbiórki  stolca,  o  pojemności  1000 ml,  z  zastawką
zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 6 dot. Pakietu 49 
Prosimy o dopuszczenie:  Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku,  z PCV, bez użebrowania,
z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką
oddechową  tworzącymi  jedną  całość,  stabilizator  uszczelnienia  pomiędzy  rurką  i  mankietem,  ze
wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania,
z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do
napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający  ściankę rurki oddechowej
pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maska bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu
(BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem
numerycznym  na  baloniku  kontrolnym  oraz  na  rurce  oddechowej.  Opakowanie  sztywne  typu  blister
odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia.
Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2
(10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg). 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

           Z poważaniem


