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Pytania i odpowiedzi

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w zapytaniu ofertowym na zadantę: ,,Dostawa
materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op, z
filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8".

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filrią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy informuje, że wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Poz. nr 13 załącznik nr 3 jałowe kompresy to A3 bądź A5, rVjałowe A'10Ooktóre
chodzi ?

Odpowiedź nr 1

Kompresy jałowe lOcmxlOcm po 3sź -200sń

P}tanie nr 2:

Pozycja 16,17 zŃącznik nr 3 bandaze elastyczne czy dzianinowe?

odpowiedź nr 2
Bandażę dzianinowe.

P}.tanie nr 3:
Pozycja 24 zŃączntk nr 3 czy

Odpowiedz nr 3:
Chodzi o pojemnik plastikowy
I5cm z pokrywą.

Pltanie nr 4
Pozycja 25 zńącznik nr 1 pojemnik na

Odpowiedź nr 4
Pojemnik na mocz nljńowy.

mocz jałowy czy nljńowy?

P}tanie nr 5:

Czy zamawiEący wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Załącznika 2
poz. 15 i dopuści: Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatuŃowej włókniny
o gramatlrze 70glm2, nasączone 70% alkoholem izopropylowyffi, tozmiar złożonego
gazika 4x4,5cm, a rozŁożonego 9xl2cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane
pojedynczo w saszetki, 100sź. saszętęk w opakowaniu zbiorczym - kartoniku, wl,rób
medyczny klasy I?
lub
Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramatlxze
70glm2, nasączonę 70oń alkoholem izopropylowym, rozmiar zŁożonego gazika: 4x4,5cm,

chodzi o pojemnik na odpady 2I?

do dezynfekcji kieliszków o min. dł.25cm x min. szer.



a rozłożonęgo lżxlż,Scm. czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w

saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku, wyrób medyczny klasY I?

Odpowiedź nr 5:

ZamawiĄĘcy nie wyrńa zgody

Pytanie nr 6:

Cry r^^^*ąący vłydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Zńącznika 3

poŹ. e i dopuŚci: Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókninY

; grarlatutze 70glm2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego

gańka:4x4.5cm, a rozłożonego 9xl2cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, Pakowane
pojedyńczo w saszetki, 100szt saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku, wYrób

medyczny klasy I?
1ub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gtamatlxze

70gmż, nasączone 70oń alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika; 4x4,5cm,

a iozłożonego 12xl2,5cm, czterokrotnie zŁożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w

saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasY

I?

Odpowiedź nr 6:

ZamawiĄący nie wyrńa zgody

Pytanie nr 7:

Cryr^u*iający wydzieli do osobnęgo niezależnegoPakietu produkt z Zńącznika 3 Poz,
26 i aopusói: ihusteczki bezakóholowe na bazie czwartorzędowych związków

amoniowyóh przeznaczonę do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu

medycznógo wrażliwego na dztałanię alkoholu. Ptzeznaczone do dezynfekcji powierzchni

,prręt , ńdy."n.g o 
-ze 

szl<Ła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szl<ła

Jt ryio*.go. Do zistosowania na oddziale intensyrłmej terapii, blokach operacyjnych, do

dezynfekóji aparatury medycznej, sprzętu, fotęli zabiegowych, lamp, inkubatorów.

Doiuszczónie producenta głowic USG. Możliwośó użycia na oddziaŁach noworodkowych.

BeŻ zavłartośói aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni.

Spektrum dziŃania: B ( w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C.albicans)

w czasie 1 minuty ( EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV,
HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGłDVV), V (polyoma SV40) - w
czasie 1 minuty (DVV/RKI), V Q.{oro) w czasie 30 minut (PN 14476), wymiar chusteczki

18x25cm, 300 sźuk w opakowaniutypu wiaderko, gramatura chusteczek 70glm2.

W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.

Odpowiedź nr 7:

Zarlawiający nie Wraża zgody

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający dopuści (zńącznik rT 1,

7,8,9) przylepce o innej nazwie handlowej
zap7taniu ofertowym?

Odpowiedź nr 8:

ZarrlawiĄący nie vłyraża zgody.

poz. 3, 16, l7, I8), (załącznik nr 3, poz.
i innego producenta niż podane w



Powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześc zapyĄania ofertowego.

Otrzyrnują:
1. x strona' internetowa
2. x tablica ogłoszeń
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