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Ogłoszenie nr 2021-2093-81260

„ZESPOŁY  MEDYCZNEJ OPIEKI  DOMOWEJ 3”

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi
Liczba wyników: 3

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-11-30, data opublikowania 2021-12-02

W specyfikacji podajecie państwo :
Maska FFP3 z zaworem wydechowym, zapakowana w jednorazowe sterylne opakowanie.
1) Czy maski mogą być pakowane po 2 lub 5 szt czy muszą być pakowane po 1 szt
 2) Czy maski te muszą być sterylne, czy mogą być jedynie hermetycznie zapakowane w opakowanie 
foliowe?

Udzielono odpowiedzi

Maski muszą być pakowane po 1szt. Chory niesamodzielny oraz jego opiekun, którym wydane zostaną 
maseczki przy założeniu maseczki muszą mieć gwarancję, że z danego opakowania nie korzystały inne 
osoby i nie dotykały pozostałych w opakowaniu maseczek.
Maseczki mogą być hermetycznie zapakowane w opakowanie foliowe. Maseczki nie muszą być 
sterylne.

Pytanie numer 2, data wysłania 2021-12-02

Pojemnik na odpady medyczne 7 litrów 
W szczegółach opisów podajecie Państwo wymiary, ale wskazują po przeliczeniu objętości  na pojemność 
13 litrów? 
2) Czy te dane są prawidłowe?
3) Poproszę o wskazanie przykładowego produktu spełniającego te wymagania (producenta) / zdjęcie lub 
inne doprecyzowanie ponieważ bez tej wiedzy przy tych parametrach oferent nie jest w stanie przygotować 
rynkowej oferty.  

Udzielono odpowiedzi

Pojemnik na odpady medyczne ma kształt prostopadłościanu zwężającego się ku dołowi. Z uwagi na 
ten kształt pojemnika podane wymiary (wraz z odchyleniami) oraz objętość (wraz z odchyleniami) są 
w opisie przedmiotu wskazane właściwie.
Przykładowy obraz produktu zamieszczono jako załącznik do ogłoszenia - źródło- 
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Pytanie numer 3, data wysłania 2021-12-02, data opublikowania 2021-12-02

Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne z warstwą pielęgnacyjną o działaniu nawilżającym 
potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz.
Z uwagi na aktualne ograniczenia w dostępności na rynku rękawic nitrylowych,
dopuszczacie Państwo mozliwość dotstarczenia rękawic z tymi samymi parametrami 
jakościowymi/medycznymi z wyjątkiem nasączenia wewnętrznej warstwy rękawic subs. nawilżającymi 
dłonie?

Udzielono odpowiedzi

Parametry jakościowe rękawic nitrylowych pozostają bez zmian. Z naszych doświadczeń w zamawianiu 
rękawic wynika, że każda próba obniżenia parametrów jakościowych kończyła się dostawą produktów, 
które były bardzo wadliwe, szybko się rozrywały, nawet przy samym zakładaniu, były uciążliwe w 
precyzyjnych zabiegach pielęgniarskich (wkłucia, iniekcje) lub też uczulały pacjentów.
Wymagamy towaru zgodnego z opisem w zapytaniu.


