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zestaw 1   [zam.: 15.02.2022] 

1 pakiet 1, poz. 1 

Pytanie: 
Czy Zamawiający w Pakiet nr 1 w pozycji nr 1 dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania 
preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji 
różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45 
g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość 
ściereczek w opakowaniu - 100. Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny 
klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, 
na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty 
przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku  z HDPE o wysokiej 
odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. 
Konfekcjonowane w opakowanie 100 szt. - wiaderko? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z treścią zapytania ofertowego. 
 
2 pakiet 2, poz. 1 

Pytanie: 
Czy Zamawiający w Pakiet nr 2 w pozycji nr 1 dopuści trójwarstwowy mop, wymiary 45x15 cm. 
Mop mocowany do specjalnego stelaża za pomocą systemu rzepów. Skład: mieszanka włókien 
poliestrowo-wiskozowo-bawełnianych. Waga 18g(+/- 5%). Pakowane po 20szt.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z treścią zapytania ofertowego. 
 
3 pakiet 3, poz. 1 

Pytanie: 
Czy Zamawiający w Pakiet nr 3 w pozycji nr 1 dopuści ściereczkę z mikrofazy, rozmiar 30x30 cm, 
gramatura 360g/m2, temperatura prania 60st. C, skład materiału 80% poliester, 20% poliamid., 
dostępne w kolorze niebieskim i żółtym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z treścią zapytania ofertowego. 
 
4 pakiet 3, poz. 1 

Pytanie: 
Czy Zamawiający w Pakiet nr 3 w pozycji nr 1 dopuści ściereczkę z mikrofazy, rozmiar 40x40 cm, 
gramatura 220g/m2, w temperatura prania 60stC, skład materiału 80% poliester, 20% poliamid., 
dostępne w kolorze niebieskim i żółtym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z treścią zapytania ofertowego. 
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zestaw 2   [zam.: 18.02.2022] 

1 projekt umowy 

Pytanie: 
Czy Zamawiający, ze względu na wzrastające koszty transportu, dopuszcza wpisanie do umowy 
punktu dotyczącego minimum logistycznego na kwotę nie mniejszą niż 250,00 złotych brutto? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 
 


