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Znak sprawy: DAM.230/0083/2021/CSK 

Dostawa sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – Zestaw pozycjonerów dla pacjentów wentylowanych 1 

komplet 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania: 

 
Pozycja 12. 

 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pozycjonera do pozycji półbocznej o wymiarach: 

170x74 cm. Wypełniona mikrokulkami z niepalnego materiału, ze stabilnym rozkładem 

wewnątrz poszycia;  z pokrowcem nieprzemakalnym ułatwiającym kontrolę zakażeń z 

wykorzystaniem technologii jonów srebra, antyzapachowy, antybakteryjney, antyroztoczowy i 

antygrzybiczny; posiadająca certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą 

Oeko-Tex klasa 2. 

Zgodna z europejskimi przepisami przeciwpożarowymi EN-597-1 i 2 oraz GPEM D1 bis 89 i D90; 
z normą ISO 16603:2004 w zakresie odporności na przenikanie krwi i krwi syntetycznej oraz z 
normą ISO 16604:2004 w zakresie odporności na przenikanie cieczy hydrostatycznych oraz 
odporna na gronkowca złocistego opornego na metacyklinę, MRSA (ATCC6538) 

 

Zdjęcie poglądowe. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian i jednocześnie informuje, iż w 

„Formularzu parametrów technicznych po zmianie”, opublikowanym 12.08.2021r. jest to 

pozycja nr 10. 

Pozycja 13. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pozycjonera-poduszki o wymiarach: 56x40 cm. 

Wypełniona mikrokulkami z niepalnego materiału, ze stabilnym rozkładem wewnątrz 

poszycia;  z pokrowcem nieprzemakalnym ułatwiającym kontrolę zakażeń z wykorzystaniem 
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technologii jonów srebra, antyzapachowy, antybakteryjney, antyroztoczowy i antygrzybiczny; 

posiadająca certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex klasa 2. 

Zgodna z europejskimi przepisami przeciwpożarowymi EN-597-1 i 2 oraz GPEM D1 bis 89 i D90; 
z normą ISO 16603:2004 w zakresie odporności na przenikanie krwi i krwi syntetycznej oraz z 
normą ISO 16604:2004 w zakresie odporności na przenikanie cieczy hydrostatycznych oraz 
odporna na gronkowca złocistego opornego na metacyklinę, MRSA (ATCC6538) 

 

Zdjęcie poglądowe. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian i jednocześnie informuje, iż w 

„Formularzu parametrów technicznych po zmianie”, opublikowanym 12.08.2021r. jest to 

pozycja nr 11. 

Pozycja 14. 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opis w punkcie 14 dotyczy poduszek z pozycji 12 i 

13? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający jednocześnie informuje, iż w „Formularzu parametrów 

technicznych po zmianie”, opublikowanym 12.08.2021r. punkt 14 został usunięty, a jego 

zapisy, dla jasności, zostały zawarte w pozycjach 10 i 11. 

 
 

 

 

 

 

 


