Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali dokumenty dotyczące postępowania
WSz.DAT-1/147/2020 na zakup i dostawę środków ochrony radiologicznej dla
potrzeb CBO, Pracowni Hemodynamiki, Bloku Chirurgii Naczyń, Zakładu
Diagnostyki Obrazowej, OAiIT z Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w
Przemyślu
Pytanie nr.1 dot. pkt 6D – czepek na głowę
Czy Zamawiający będzie wymagał czepka ochronnego do stosowania w warunkach
promieniowania rentgenowskiego, chroniącego górną część głowy od uszu do czubka głowy. W
części ciemieniowej czepka wszyta siatka oddychająca, zapewniająca odprowadzanie nadmiaru
ciepła. Funkcja szczególnie ważna, przy długotrwałym stosowania czepka podczas zabiegu.
Czepek dostosowujący się do każdego rozmiaru głowy, posiadający sznurek z klamerką zaciskową.
Czepek wykonany z materiału bezwinylowego, zawierającego ołów. Jest to materiał kompozytowy na bazie
ołowiu i naturalnego kauczuku, lżejszy od klasycznej gumy ołowianej o 30%. Czepek pokryty materiałem
łatwo zmywalnym, na którym po zmyciu nie zostają plamy z krwi i kontrastu i który poddaje się dezynfekcji.
Materiał zawierający włókna węglowe działające antystatycznie oraz jodek srebra z działaniem
antybakteryjnym.
Odp pyt. nr.1 dot. pkt 6D

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie nr.2 dot. pkt 7D- parawan ochronny
Czy Zamawiający będzie wymagał parawanu mobilnego z czterema 4 kołkami skrętny i z hamulcem. Część
główna (dolna) osłony wykonana z metalu, kolor biały – medyczny. Po bokach 2 uchwyty. Rozmiar części
głównej 78 cm (szerokość) x 104 cm (wysokość). Ochrona części głównej 1 mm Pb. Część górna - ruchoma
wykonana z szyby akrylowej, ekwiwalent ołowiu 0,5 mm Pb. Szerokość szyby 70 cm. Możliwość regulacji
wysokości szyby od 115 cm do 190 cm. Materiał z którego wykonany jest parawan gwarantuje wieloletnie
użytkowanie, a jego budowa pozwala na ustawienie go w każdym pomieszczeniu, bez względu na
znajdujące się tam urządzenia. Dzięki odpowiednio osadzonemu systemowi jezdnemu parawan może być
ustawiony zgodnie z potrzebami użytkownika.
Odp. pyt. 2 dot. pkt 7D

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga
Pytanie nr.3. dot. pkt 11 D- przyłbica
Czy Zamawiający będzie wymagał przyłbicy wykonanej z lekkiego materiału, ochrona 0,10 mm Pb.

Przyłbica dostosowuje się do każdego rozmiaru głowy dzięki rzepom i tylnej regulacji typu
pokrętło. Szkielet przyłbicy wyłożony materiałem z wyścieleniem gąbkowym z możliwością
zdjęcia i wyprania, w celu utrzymania czystości. Miękkie wyścielenie gwarantuje wygodne
długotrwałe użytkowanie. W razie potrzeby możliwość wymiany na nowe wyścielenie. Możliwość
założenia pod przyłbicę okularów korekcyjnych.
Odp. pyt. nr.3 dot. pkt 11D

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

pytania nr 4:
Czy ze względu na panującą pandemię, Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 6
tygodni?
Odp. Pyt nr. 4
Zamawiający dopuszcza termin realizacji 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia.
Pytanie nr. 5.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 5 lat gwarancji i będzie wymagał dwuletniej gwarancji na oferowany
asortyment?
Odp. Pyt.5
Zamawiający wymaga 5- letniej gwarancji na oferowany asortyment, jedynie dopuszcza dwuletnią gwarancję
na przyłbice.
Pytanie nr.6

Proszę o wyjaśnienie zgodności zapisu fartuch Jednostronny (Chirurgiczny). Model fartucha chirurgicznego
posiada pasy mocujące z zakończeniami typu „rzep”, które po skrzyżowaniu na plecach służą do zapinania
fartucha w pasie. Z opisu zamówienia wynika, że będzie to model Komfort
Odp. pyt. nr.6
Fartuch ma być zapinany za pomocą taśmy z klamrą zatrzaskową– zapięcie w pasie., nie na „rzep” Do
fartucha doszyte są taśmy poliestrowe zakończone klamrami zatrzaskowymi.
Pytanie nr.7
Fartuch dwustronny (płaszcz) – posiada jedynie podwójna ochronę z przodu, która po założeniu gwarantuje
równoważnik 0,5 mm Pb
Odp. Pyt. nr.7
Tak, z tyłu dopuszczalna ochrona wynosi 0,25 mm Pb

