
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie 

ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin 

 
  

 Niemodlin, dnia 5 grudnia 2019 

 

 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SZOZ  

w Niemodlinie SZOZ/ZO-3/1092/2019 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

Pakiet nr 4 poz. 2 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic chirurgicznych lateksowych sterylnych, 

lekko pudrowanych, z rolowanym mankietem, powierzchnia zewnętrzna teksturowana – zapewniająca pewny 

chwyt. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Rękawice 

chroniące przed substancjami chemicznymi oraz mikroorganizmami  zgodnie z normą EN 374-1 (z wył. 5.3.2.),-

2,-3, potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Rękawice nie posiadające 

badań na przenikanie cytostatyków. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej 

kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,23-0,24 mm, dłoni 0,20-0,21 mm, mankiecie 0,19-0,20 mm, 

długość  min. 285 mm. Zawartość protein lateksowych poniżej 40 µg/g, siła zrywu: przed starzeniem min 16N, 

po starzeniu min 14N-potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455. Pakowane podwójnie – 

opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, 

opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. 

Odp. Dopuszczam 

 

Pakiet nr 4 poz. 3 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic chirurgicznych, lateksowych sterylnych, 

bezpudrowych, polimerowanych od wewnątrz, teksturowanych na całej powierzchni chwytnej, mankiet 

rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0,65; grubość na palcu 0,23-0,24mm, na dłoni 0,20-0,21mm, 

mankiecie 0,18-0,19mm, długość min 285 mm.  Poziom protein poniżej 10 μg/g i średnia siła zrywu przed 

starzeniem min. 16N potwierdzone raportem  badań producenta wg EN 455. Zgodne z EN 455-1,2,3,4, ASTM 

F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. Foliowe. 

Odp. Dopuszczam 

 

Pakiet 2 poz.1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów, wiodącego 

producenta, Teleflex/Gibeck, o następującej charakterystyce elektrostatyczny, hydrofobowy, o skuteczności 

przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; wadze max 24 g; z portem kapno, przestrzeni 

martwej max 40ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 

500ml: 21.8   o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml:  22.15  ;  z 

nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany 

kolorystycznie kolorem zółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 

l/min.1,6 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt. 

czas użytkowania do 24godzin.  

Odp. Zgodnie z SIWZ 

 

Pakiet 2 poz.2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania martwe przestrzenie, wiodącego 

producenta, Teleflex, o następującej charakterystyce: jednorazowy łącznik martwa przestrzeń, wykonany z 

polipropylenu, sterylny; z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z dwoma portami, jednym do odsysania 

3,5mm, drugim z mankietem uszczelniającym do wprowadzenia bronchofiberoskopu 9mm, wykonany z PP/TPE, 

o regulowanej długości od 90mm do 150mm i pamięcią kształtu; łącznik do układu oddechowego z wejściem 

22F. Nie zawiera lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe: papier/folia 

Odp. Zgodnie z SIWZ 
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Pakiet 2 poz.3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania martwe przestrzenie, wiodącego 

producenta, Teleflex, o następującej charakterystyce: Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do 

stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie;  z celulozowymi wkładami ułożonym po 

obydwu przeciwległych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą czteroczęściową 

zastawką; posiadajacy port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml; posiadający poziom 

nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; 

o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57; 750ml: 11.90; 1000ml: 

12.83 ; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H2O: 

wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15, pakowany po 20 szt.. Z możliwością 

użytkowania do 24 godzin. Sterylizowany tlenkiem etylenu 

Odp. Zgodnie z SIWZ 

 

Pakiet nr 4 poz. 1  

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:  

Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane lub polimeryzowane od wewnątrz, tekstura na 

końcach palców, grubość na palcu 0,10±0,02, na dłoni 0,07±0,02 i mankiecie 0,06±0,02 mm, długość min 

240mm. AQL 1,5 i siła zrywu (mediana) min 7N - potwierdzone badanami producenta. Rękawice odporne na 

przenikanie wirusów wg ASTM F 1671 lub równoważną. Przebadane wg EN 374 lub równoważną. Rękawice 

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z 

żywnością. Potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ftalanów, 

tiazolu oraz tiuramów - potwierdzone deklaracją producenta. Opakowanie 200 szt. Kolor niebieski. Rozmiary 

XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu  

Odp. Dopuszczamy 

 

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe zmiany prosimy o utworzenie odrębnego pakietu dla tej pozycji. 

Odp. Nie wyrażam zgody 

 

Pakiet 1 poz. 3 - 6 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka? 

Odp. Dopuszczam 

Pakiet 1 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50 szt. z przeliczeniem ilości na 36 opakowań? 

Odp. Dopuszczam 

Pakiet 1 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp z jednostronną skalą oraz wcięciem w tłoku z jednej strony? 

Odp. Dopuszczam 

Pakiet 1 poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania g.d.o. z nieprzezroczystym konektorem? 

Odp. Dopuszczam 

Pakiet 1 poz. 15 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplowa o długości 60mm 

(55mm w części przezroczystej)? 

Odp. Dopuszczam 

Pakiet 1 poz. 22 

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos w opakowaniu foliowym? 
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Odp. Dopuszczam 

Pakiet 1 poz. 30 

Czy Zamawiający dopuści plastikowe pensety anatomiczne j.u., pakowane a’100 szt. z przeliczeniem ilości na 2 

opakowania? 

Odp. Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 1 poz. 37 

Czy Zamawiający dopuści maseczkę z fizeliny 3 warstwową? 

Odp. Dopuszczam 

Pakiet 1 poz. 39 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki 30ml, pakowane a’90 szt. z przeliczeniem ilości na 334 opakowania? 

Odp. Dopuszczam 

Pakiet 1 poz. 41 

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o wymiarach 245x115x50 mm? 

Odp. Dopuszczamy 

Pakiet 1 poz. 48 

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do czyszczenia rurek tracheostomijnych o średnicy 12mm? 

Odp. Dopuszczam 

 

 

 

 

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 
                      Jan Krawczyk 


