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WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Chełmnie  poniżej  wyjaśnia  treść  zapytania  ofertowego 
sporządzonego  w  postępowaniu  pn. „Sukcesywna dostawa  sprzętu  jednorazowego 
użytku oraz termometrów bezdotykowych dla ZOZ w Chełmnie” (Nr post. 10/2021).

Pytanie nr 1
Dotyczy: Zadanie nr 1 - Pozycja 1
W ramach  zwiększenia  konkurencyjności  ofert,  prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie 
produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: 

Produkty Higieny Osobistej 
Jednorazowe rękawiczki do mycia, wilgotne, antybakteryjne
Wilgotne rękawiczki myjące do higienicznego czyszczenia pacjentów i ograniczania zakażeń
krzyżowych podczas czyszczenia pacjentów.
Rękawica  myjąca  jest  skuteczna  antybakteryjnie  wobec  bakterii  E.  coli,  gronkowca 
złocistego  odpornego  na  metycylinę,  gronkowca  złocistego,  Pseudomonas  aeruginosa, 
gronkowca  faecalis  i  enterococcus  aerogenes  oraz  zapewnia  łatwą  i  skuteczną  metodę 
czyszczenia pacjentów.
Podczas mycia pacjenta rękawiczką zarazki MRSA zostaną usunięte ze skóry, a kolonizacja 
i rozprzestrzenianie się ograniczone.
Chusteczki zawierają witaminę E, prowitaminęB5, ekstrakty ziołowe i nie zawierają alkoholu 
ani lanoliny (ph 5,5).
W  razie  potrzeby  rękawicę  można  podgrzać  w  kuchence  mikrofalowej.  Opakowanie 
wielokrotnego  użytku  zawiera  8  rękawic  do  mycia.  Rękawica  zgodna  z  przepisami 
dotyczącymi produktów kosmetycznych (76/768 / EG).
Chusteczki mogą być używane dla dzieci powyżej 3 roku życia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2
Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 20cm x 20cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 3
Dotyczy: Pakiet nr 1
Czy  Zamawiający  dopuści  myjkę  w  kształcie  rękawicy  o  gramaturze  100  g/m2  (część 
przednia pokryta mydłem), 70 g/m2 (część tylna bez mydła)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 4
Dotyczy: Pakiet nr 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny za opakowanie 20 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę,  z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej 
ilości na opakowania.

Pytanie nr 5
Dotyczy: pakietu nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki zgodnej z poniższym opisem:
Myjka w formie gąbki o szybkim działaniu, przeznaczona do codziennej higieny osobistej 
ciała. Łatwe użycie w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej, w domu opieki. Ze 
względu na jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom. 

Produkt wykonany z miękkich włókien poliestru o gramaturze 100 g/m2, nasączona mydłem 
dermatologicznym o neutralnym pH 5,5. 

Rozmiar: 12 cm x 20 cm 

Opakowanie: 24 sztuki

W przypadku dopuszczenia powyższej myjki prosimy o możliwość zaoferowania opakowań 
a`24 sztuki z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6
Dotyczy: pakietu nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki zgodnej z poniższym opisem:
Myjka w formie rękawicy o szybkim działaniu, przeznaczona do codziennej higieny osobistej 
ciała. Rozmiar i wyprofilowany kształt powoduje łatwe użycie w różnych sytuacjach: w 
szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej, w domu opieki. Ze względu na 
jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom. 

Produkt wykonany z dwóch warstw włókien: molton 120g nasączona jednostronnie mydłem 
dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 oraz molton 100g (bez mydła). Mydło uaktywnia się 
po zwilżeniu woda. Myjka połączona metodą ultradźwiękową . 

Wyrób jest hypoalergiczny, nie zawiera lateksu ani formaldehydu. 

Rozmiar: 17 cm x 24.5 cm 

Opakowanie: 20 sztuk

W przypadku dopuszczenia powyższej myjki prosimy o możliwość zaoferowania opakowań 
a`20 sztuki z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



Pytanie nr 7
Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ma na myśli myjki w formie rękawicy, czy 
też myjkę prostokątną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga obie formy.

Pytanie nr 8
Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 1
Czy  Zamawiający  dopuści  myjkę  prostokątną  o  wymiarach  20x12  cm,  grubość  0,5  cm, 
gramatura 100 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9
Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i  personelu, 

wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie 
z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych), posiadały wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis 
produktu  do  europejskiego  rejestru  wyrobów  kosmetycznych  (CPNP)  oznacza,  że 
produkt  i wszystkie  składniki,  zostały  przetestowane  pod  względem  bezpieczeństwa 
stosowania  i  jest  gwarancją  dla  Zamawiającego,  że  użytkuje  produkt  sprawdzony  i 
zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 10
Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie 

działa drażniąco na skórę pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 11
Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie, 

zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.


