Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 04 czerwca 2018r

Do Wykonawców

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „_Dostawa odzieży
chirurgicznej, jednorazowej, obuwia operacyjnego, obłożeń chirurgicznych, folii operacyjnej,
podkładów i prześcieradeł jednorazowych do SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

Znak sprawy: DZP.26.50/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017
r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
Pytanie nr 1

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 obuwie operacyjne antypoślizgowe bez atestu?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności butów z dyrektywą medyczną 93/42, a w związku z tym
odstąpi od wymogu złożenia oświadczenia, że asortyment został dopuszczony i wprowadzony do obrotu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211)
oraz posiada aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty jednostki notyfikowanej?
W ofercie posiadamy obuwie operacyjne będące wyrobem ochronnym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie odstąpi od wymogu zgodności butów z dyrektywą medyczną 93/42, a w związku z
od wymogu złożenia oświadczenia, że asortyment został dopuszczony i wprowadzony do obrotu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
211) oraz posiada aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty jednostki notyfikowanej.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 obuwie operacyjne tzw. unisex, bez podziału na modele
damskie i męskie?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne w rozmiarach 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 z
oznaczeniem rozmiaru na pięcie?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne w rozmiarach 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 z
oznaczeniem rozmiaru na pięcie?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga obuwia operacyjnego bardzo trwałego, posiadającego gwarancję używania na
co najmniej 3 lata?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 9
dotyczy Pakietu 6, poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompletów chirurgicznych
wykonanych z włókniny typu SMMS – tj. włókniny typu SMS posiadających dodatkowo warstwą
wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dopuszcza zaoferowanie kompletów chirurgicznych
wykonanych z włókniny typu SMMS.

Pytanie nr 10
dotyczy Pakietu 7
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów
chirurgicznych wzmocnionych wykonanych z włókniny typu SMMMS – tj. włókniny typu SMS,
posiadających dodatkowo warstwą wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która
stanowi barierę przed drobnoustrojami.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dopuszcza zaoferowanie fartuchów
chirurgicznych wzmocnionych wykonanych z włókniny typu SMMMS.
Pytanie nr 11
dotyczy Pakietu 16, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonanego z chłonnego
laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² .Odporność na
przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 : 2011.
Skład:
•
1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (wzmocnienie 76x190cm )
owinięcie zestawu , gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m²
•
1 czerwona osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm
•
1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm
•
1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm
•
2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
•
taśma samoprzylepna 9x50cm
•
4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe
zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie
zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 12
dotyczy Pakietu 17, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego
– wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej
gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną spunlace o gramaturze 70 g/m².
Skład:
•
1 osłona na stolik Mayo 80x145cm,
•
1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm
•
1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym
wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min.
150x160cm
•
1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
•
1 nieprzylepna serweta 75x90cm,
•
1 serweta przylepna 170x300cm,
•
1 osłona na kończynę 35x120cm,
•
2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
•
4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki
transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę
ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.
Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na
opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Zestaw zgodny z PN EN 13795 : 2011.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13
dotyczy Pakietu 18, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii stawu
kolanowego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o
minimalnej gramaturze 62 g/m² Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Zestaw
zgodny z normą PN EN 13795 : 2011.
Skład :
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca elastometryczny otwór
Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastometrycznym otworem Ø5cm, zaworkiem
spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)
- 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki 30x40cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 14
dotyczy Pakietu 19, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie ręczniczków
wykonany z czterech warstw celulozy wzmacnianych syntetyczną siatką , wymiary 30 x 40cm.
Ręczniczki w opakowaniach a’2 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dopuszcza zaoferowanie ręczniczków
wykonany z czterech warstw celulozy wzmacnianych syntetyczną siatką , wymiary 30 x
40cm.
Zamawiający nie dopuszcza ręczników w opakowaniach a’2. Zamawiający wymaga
ręczników pakowanych pojedynczo.
Pytanie nr 15
Pakiet nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści czepki w opakowaniu a’100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości z 17 000
szt. na 170 op. a 100szt. ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.
Pytanie nr 16
Pakiet nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka chirurgicznego o kroju furażerki wiązanego na
troki?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dopuszcza zaoferowanie czepka chirurgicznego o
kroju furażerki wiązanego na troki.
Pytanie nr 17
Pakiet nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu
SMMMS. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z
włókniny typu SMMMS. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18
Pakiet nr 12 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C o wymiarach 156cm x 265cm ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 19
Pakiet nr 14 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy miał na myśli sterylna serwetę chirurgiczną o rozmiarze
całkowitym 60cm x 45cm, rozmiar powierzchni przylepnej 50cm x 45cm?
Odpowiedź:
W pakiecie nr 14 opisana jest sterylna chirurgiczna folia operacyjna.
Pytanie nr 20
Pakiet nr 17 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra wykonanego z
dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 75g/m2, składa zestawu:
serweta na instrumentarium 150 x 200 - 1 szt
osłona Mayo 80 x 145 - 1 szt
osłona na kończynę 30 x 120 - 1 szt
op taśma 10 x 50 - 2 szt
ręczniki 30cm x 40cm - 4 szt
serweta przylepna 75 x 90 - 1 szt
serweta
150 x 200 - 1 szt
serweta U- kształtna 200 x 300 przylepna , wycięcie 10 x 100 otoczone łata chłonną - 1 szt
serweta przylepna 180 x 240 z łata chłonną , zintegrowany uchwyt na przewody typu Velcro - 1 szt
Opakowanie zawiera 4 naklejki do dokumentacji medycznej.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dopuszcza wyżej opisany zestaw.

Pytanie nr 21
Pakiet nr 18 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu kolanowego o następującym składzie:
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki
150 x 190 cm
• 1 serweta na stolik Mayo
80 x 145 cm;
• 2 taśmy samoprzylepne
10 x 50 cm,
• 1 osłona na kończynę
35 x 80 cm
• 1 osłona na przewód do kamery 14 x 250 cm, złożona teleskopowo , z taśmą mocującą
• 1 serweta pomocnicza
100 x 150 cm
• 1 serweta główna 200 x 300 cm z samouszczelniającym otworem Ø7cm , zintegrowanym
zbiornikiem na płyny wyposażonym w sztywnik do modelowania wlotu oraz zawór do
odprowadzania płynów z możliwością podłączenia do ssaka
• 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów
• Gramatura zestawu: 75g/m2
• Opakowanie zawiera 3 naklejki do dokumentacji medycznej
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22
Pakiet nr 21 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu ochronnego składającego się z 1 warstwy
bibuły i 1 warstwy foli PE. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pakiet nr 23
Pakiet nr 21 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu z perforacją co 38cm? Pozostałe wymagania
zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24
dotyczy Pakietu nr 16
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o odporności na
rozerwanie 168kPa, odporności na penetrację 165cm H2O, gramaturze
60g/m2 w części podstawowej + łata chłonna 80g/m2 (ciemniejszy kolor
na rysunku), z 4 etykietami TAG, w składzie minimalnie odbiegającym
wymiarami odpisanego:
• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
• 4 ręczniki do rąk
• 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową
łatą chłonną 75 x 90 cm, łata chłonna
• 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z
dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata
chłonna
• 1 przyklejana serweta duża (2-warstwowa na całej powierzchni) z
dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 150 x 240 cm, łata
chłonna
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25
dotyczy Pakietu nr 16
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo o odporności na
rozerwanie 168kPa, odporności na penetrację 165cm H2O, gramaturze
60g/m2, z 4 etykietami TAG:
• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
• 2 ręczniki do rąk
• 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm
• 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm
• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety
75x190cm)
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26
dotyczy Pakietu nr 17
Czy Zamawiający dopuści zestaw równoważny do operacji stawu biodrowego o gramaturze 60g/m2 w
części podstawowej + łata chłonna 80g/m2 (ciemniejszy kolor na rysunku), z 4
etykietami TAG, w składzie minimalnie odbiegającym wymiarami odpisanego:
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
• 1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni
• 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej
powierzchni) z warstwą chłonną i organizatorami przewodów
• 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
• 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
• 1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z
wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną i organizatorami
przewodów
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 27
dotyczy Pakietu nr 18
Czy Zamawiający dopuści zestaw równoważny do operacji stawu kolanowego o gramaturze 60g/m2 w
części podstawowej, z 4 etykietami TAG, w składzie minimalnie
odbiegającym wymiarami odpisanego:
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
• 4 ręczniki do rąk
• 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
• 1 osłona na nogę 36 x 65 cm
• 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej
powierzchni), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą
chłonną i organizatorami przewodów
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 28
Pakiet nr 1 – Czepki chirurgiczne jednorazowe uniwersalne.
Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego z taśmą
pochłaniającą pot wokół głowy wykonanego z włókniny wiskozowej . Czepek posiada wydłużoną część
tylną ze ściągaczem. Brak ściągacza na czole. Pakowany w kartonik, kolor aqua.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 29
Pakiet nr 3 – Czepki chirurgiczne jednorazowe męskie.
Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego typu furażerka
wykonanego z włókniny wiskozowej . Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w części
tylnej ściągacz. Pakowany w kartonik, kolor aqua.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30
Pakiet nr 16 – Serwety uniwersalne.
Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego
wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny
( włóknina polipropylenowa + folia
polietylenowa) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2.
Skład zestawu:
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
-1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
-1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm
-2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31
Pakiet nr 16 – Serwety uniwersalne.
Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego
wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny
( włóknina polipropylenowa + folia
polietylenowa) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2.
Skład zestawu:
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
-1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
-1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm
-2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
+ dodatkowo osobno pakowana
1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150cm x 200cm.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32
Pakiet nr 17 – Obłożenie do operacji stawu biodrowego.
Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji stawu
biodrowego wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( włóknina polipropylenowa +
folia polietylenowa) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2.
Skład zestawu:
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
-1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
-1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad
150 x 160 cm)
-1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
-1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
-1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm
-3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm.
Każdy zestaw posiada min. 2 etykiety do umieszczenia na protokole operacyjnym pacjenta oraz posiada
informację o dacie ważności do użytku.

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33
Pakiet nr 17 – Obłożenie do operacji stawu biodrowego.
Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji stawu
biodrowego wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( włóknina polipropylenowa +
folia polietylenowa) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2.
Skład zestawu:
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
-1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
-1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad
150 x 160 cm)
-1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
-1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
-1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34
Pakiet nr 17 – Obłożenie do operacji stawu biodrowego.
Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji stawu
biodrowego wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( włóknina polipropylenowa +
folia polietylenowa) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2.
Skład zestawu:
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
-1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
-1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 6,5 x 95 cm) 260 x 200 cm (pad
150 x 160 cm)
-1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” ("U" 6,5 x 85 cm) 220 x 170 cm
-1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm
-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35
Pakiet nr 18 – Obłożenie do operacji stawu kolanowego.
Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia dwuwarstwowego
do operacji stawu kolanowego z obszarami wzmocnionymi:
W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o
gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110
g/m2.

Skład zestawu jest następujący :
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
-1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x
225 cm (pad 105 x 150 cm)
-1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
-1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Każdy zestaw posiada min. 2 etykiety do umieszczenia na protokole operacyjnym pacjenta oraz posiada
informację o dacie ważności do użytku.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 36
Pakiet 1, poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.

Pytanie nr 37
Pakiet 1,poz.1
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki,
wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w
przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm,
denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 38
Pakiet 2, poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.
Pytanie nr 39
Pakiet nr 3 , poz.1
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki,
wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym, rozmiar
uniwersalny?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40
Pakiet 4, poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest cena za sztukę.
Pytanie nr 41
Pakiet 5, poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.

Pytanie nr 42
Pakiet 4, poz.1
Czy zamawiający dopuści maskę na troki, wysokobarierową, trójwarstwową?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43
Pakiet nr 6, poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie ,wymagana jest wycena za sztukę.

Pytanie nr 44
Pakiet nr 6, poz.1
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z
bawełnianym ściągaczem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 45
Pakiet nr 8, poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.

Pytanie 46
Pakiet nr 8 ,poz.1
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, opakowanie foliowe o wymiarze około 44 cm x 44 cm, z
perforowanym otwarciem w formie dyspensera?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opakowanie foliowe o wymiarze 44 cm x44 cm z perforowanym otwarciem

w formie dyspensera.
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.
Pytanie nr 47
Pakiet nr 9, poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.
Pytanie nr 48
Pakiet nr 9 ,poz.1
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, opakowanie foliowe o wymiarze około 44 cm x 44 cm, z
perforowanym otwarciem w formie dyspensera?
Zamawiający dopuszcza opakowanie foliowe o wymiarze 44 cm x44 cm z perforowanym otwarciem
w formie dyspensera.
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.

Pytanie nr 49
Pakiet 10, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.

Pytanie nr 50
Pakiet 10, poz,1
Czy zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z teksturowanej folii bez dodatkowego moletu
antypoślizgowego?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51
Pakiet nr 20
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.

Pytanie nr 52
Pakiet 21, poz.1
Czy zamawiający dopuści podkład na rolce , gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii, o szerokości 50
cm x długość rolki 50 mb , perforacja co 50 cm, celuloza o gramaturze – 1 x 18 g/m2 , natomiast folia PE -

grubość 1 x 0,015-0,017 mm ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53
Pakiet 21, poz.1
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z warstwy
bibuły i folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54
Pakiet 21,poz.2
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi
odpowiednim dokumentem?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 55
Pakiet 21,poz.2
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i
lepszej wchłanialności?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 56
Pakiet 21,poz.2
Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze,
długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą
identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 57
Pakiet 21,poz.2
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 58
Pakiet 21,poz.2
Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę
producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że
produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie
celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto
najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i
komfortu dla użytkowników)?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 59
Pakiet 21,poz.2
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał
pozytywną opinię?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 60
Pakiet 21,poz.2
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby podkład medyczny składał się w dwóch warstw, z których każda
posiada gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2.

Pytanie nr 61
Pakiet 21,poz.2
Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 62
Pakiet 21,poz.2
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o
szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?
Odpowiedź:
Z treści pytania nie wynika, jaka jest długość rolki, ani długość perforowanego odcinka w związku
z tym Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadanie pytanie.

Pytanie nr 63
Pakiet 21,poz.2
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 64
Pakiet 21,poz.2
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 65
Pakiet 21,poz.2
Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 66
Pakiet 5, pozycja 1
Czy Zamawiający oczekuje maski chirurgiczne z wysoką skutecznością filtracji bakteryjnej na poziomie
99,9%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 67
Pakiet 21, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny bibułowo-foliowy wykonany z jednej warstwy bibuły oraz
jednej warstwy folii, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 68
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? W przypadku
braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum
wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną i solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 69
Dotyczy treści umowy
§ 8 ust. 1 ppkt. 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70
Pakiet 1, 2, 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków pakowanych po 100 szt., z
przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.

Pytanie nr 71
Pakiet 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek pakowanych po 50 szt., z przeliczeniem
zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.

Pytanie nr 72
Pakiet 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony w rozm. 183x105cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dopuszcza osłony w rozm. 183x105cm.

Pytanie nr 73
Pakiet 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z włókniny o odporności na
rozerwanie min. 150 kPa (gdzie wymóg normy to min. 40 kPa)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dopuszcza zaoferowanie zestawu z włókniny o
odporności na rozerwanie min. 150 kPa (gdzie wymóg normy to min. 40 kPa).

Pytanie nr 74
Pakiet 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą w rozm. 180x170cm
(zamiast 175x170cm), serwetą na stół instrumentariuszki w rozm. 150x190cm o gramaturze min.
84g/m2 oraz taśmą w rozm. 9x50cm? Reszta składu bez zmian.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dopuszcza opisany wyżej zestaw z jednoczesnym
zaznaczeniem, iż wymagana jest serweta na stół instrumentariuszki w 2 szt. zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 75
Pakiet 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia wykonanego z włókniny
polipropylenowej laminowanej folią o gramaturze min. 56 g/m2 o składzie:
asortyment
ilość
rozmiar
serweta z przylepcem i wycięciem U 100x20cm

1

serweta z przylepcem
1
pokrowiec na nogę
1
kieszeń na płyny z kształtką
1
taśma medyczna
6
serweta na stół instrumentarium
1
serweta na stolik Mayo
1
serwetki do rąk z niepylącej włokniny kompresowej
2
Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności do użytki i nr serii w postaci
umieszczenia w protokole operacyjnym pacjenta.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

260x240
240x150
120x37
40x30
50x9
190x150
145x80
40x20
2 naklejek do

Pytanie nr 76
Pakiet 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników wykonanych z 40g niepylącej
włókniny kompresowej w rozm. 30x30cm albo 80x60cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dopuszcza ręczniki wykonane z 40g niepylącej
włókniny kompresowej w rozm. 30x30cm albo 80x60cm.

Pytanie nr 77
Pakiet 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników pakowanych po 2 szt.?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 78
Pakiet 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników sterylizowanych parą wodną?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dopuszczę ręczniki sterylizowane parą wodną.

Pytanie nr 79
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej
ilości?

Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.

Pytanie nr 80
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści czepek z pojedyncza wstawką pochłaniająca pot?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 81
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści czepek z wstawką pochłaniająca pot o szerokości 4cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 82
Pakiet 2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.
Pytanie nr 83
Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.
Pytanie nr 84
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.
Pytanie nr 85
Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.

Pytanie nr 86
Pakiet 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.

Pytanie nr 87
Pakiet 6, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści ubrania w rozmiarze S-XXL?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 88
Pakiet 8, 9, 10
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzował wielości opakowania w związku z powyższym, Wykonawca może
zaoferować dowolną wielość opakowania. W celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający,
nie dopuszcza wyceny za opakowanie, wymagana jest wycena za sztukę.

Pytanie nr 89
Pakiet 9
Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy typu przedniak?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 90
Pakiet 9
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej
powierzchni, z rękawem zakończonym mankietem?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 91
Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty włókninowe z warstwą antypoślizgową?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 92
Pakiet 12
Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściową:
górna część z elastyczną gumką 100 x 160 cm,
dolna część z elastyczną gumką 80x150cm,
2 taśmy przylepne 3 x 100 cm ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 93
Pakiet 14
Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu w rozmiarze 45x55cm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 94
Pakiet 14, 15
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu były naklejki do wklejenia w
protokół operacyjny.
Odpowiedź:
Zamawiający nie odstąpi od wymogu, aby na opakowaniu były naklejki do wklejenia w protokół
operacyjny.
Pytanie nr 95
Pakiet 15
Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu w rozmiarze 40x34cm z powierzchnią Lepna
40x28cm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 96
Pakiet 16
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o
gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30
g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2, o odporności na przenikanie płynów 130cm H2O,
odporności na rozerwanie >120 kPa
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o
gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30
g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2, o odporności na przenikanie płynów 130cm H2O,
odporności na rozerwanie >120 kPa
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o
gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30
g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2, o odporności na przenikanie płynów 130cm H2O,
odporności na rozerwanie >120 kPa
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o
gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i
wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w
kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190
cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o
wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 97
Pakiet 17
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z
hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 75cm x 100cm o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z
organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny
trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie
wysokochłonne 30cm x 80cm o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45
g/m2
2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze
68 g/m2
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o
gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm,
łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym,
składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190
cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o
gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 98
Pakiet 18
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o
wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50
g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2,
zintegrowana z organizatorami przewodów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45
g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze
68 g/m2
1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o
gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm,
łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym,
składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190
cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o
gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 99
Pakiet 21, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza podkład o długości 40m z przeliczeniem ilości wymaganych przez
Zamawiającego, tj.: należy wycenić 1 375 szt.
Pytanie nr 100
Pakiet 21, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5 cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101
Czy będzie dopuszczone obuwie operacyjne z deklaracją zgodności i certyfikatem EN-ISO 20347:2012 obuwie zawodowe, gdyż nie jest wyrobem medycznym, nie ma takiego obuwia w rejestrze wyrobów
medycznych w Polsce.
Odpowiedź:
Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz w przedmiotowym zakresie.
Zamawiający informuje, że na pytania, które wpłynęły po terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 1/3
nie będzie udzielał odpowiedzi.
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