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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-01-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 
 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

 

Pakiet nr VII poz. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji czepka pełno ochronnego z 

taśmą przeciwpotną wykonanego z włókniny polipropylenowej wiązanego wokół szyi na 

troki? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zgodnie z SIWZ zamawiający wymaga czepka wykonanego z włókniny o wysokiej 

przepuszczalności powietrza. 

 

Pakiet nr VII poz. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji czepka chirurgicznego typu 

furażerka wykonanego z włókniny wiskozowej perforowanej chłonnej? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zgodnie z SIWZ zamawiający wymaga czepka wykonanego z włókniny o wysokiej 

przepuszczalności powietrza. 

 

Pakiet nr VII poz. 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji maski chirurgicznej 1816 

wiązanej, trójwarstwowej wykonane całkowicie z polipropylenu, niepylące, bez zawartości 

włókien celulozowych i wiskozowych, hipoalergiczne, bez zawartości włókien szklanych, 

wymiary maski: 20 cm x 9,5 cm, długość troków – 41 cm z firmy 3M Poland o wysokiej 

efektywności filtracji bakteryjnej. Zgodna z normą EN 14 683 dla typu II. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pakiet nr VII poz. 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji maski chirurgicznej 1826 z 

gumkami na uszy, trójwarstwowej wykonane całkowicie z polipropylenu, niepylące, bez 

zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, nie zawierają lateksu, bez zawartości 

włókien szklanych, hipoalergiczne, , wymiary maski: 20 cm x 9,5 cm, z firmy 3M Poland o 

wysokiej efektywności filtracji bakteryjnej. Zgodna z normą EN 14 683 dla typu II. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 


