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LAS-18/1-PN/9-2018       Rybnik, dnia 20.03.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz materiałów opatrunkowych  
(zamówienie nr LAS-18-PN/9-2018) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 15.02.2018 r., nr 2018/S 032-069375 

 
 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami zama wiający udziela 

poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: Pakiet nr 3 poz. 1: 

„Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z poszwą 210x160cm, gramatura kompletu min 
30g/m2 oraz łączenie – szew stębnówka? 

Pozostałe wymagania i skład zgodnie z SIWZ” 
Odpowiedź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.   
 
Pytanie2: Pakiet nr 9 poz. 1: 

„Czy Zamawiający dopuści  sterylny zestaw uniwersalny:  

• Sterylny, jednorazowego użytku 
• Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni (folia+włóknina) 
• Osłona Mayo ze wzmocnieniem  
• Naniesione oznaczenia kierunku rozkładania  umożliwiające sprawne obłożenie 

pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego 
• Opakowanie transportowe kartonowe oraz zewnętrzne typu folia-papier 
• Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii, datą ważności i informacją o 

producencie.  
• Zgodność  z normą PN-EN 13795  
 
Skład zestawu:   
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• 1 serweta na stolik instrumentariuszki          150 x 190cm; warstwa chłonna 75x190cm                            
• 1 serweta na stolik Mayo                               80 x 145cm; warstwa chłonna 60x100 cm 
• 1 serweta samoprzylepna                               180 x 150cm; warstwa chłonna 180x150 cm 
• 1 serweta samoprzylepna                               150 x 240cm  warstwa chłonna 150x240 cm 
• 2 serwety samoprzylepne                               75 x 90cm; warstwa chłonna 75x90 cm  
• 2 włókninowe  OP taśmy                               10 x 50 
• 2 ręczniki            40 x 40” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 3: „Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że opisując otwór w serwisie „od 5 do 12 cm” 
Zamawiający akceptuje ty samym otwór 9x15 cm” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytania nr 4 i 5 dotycz ą: Pakiet nr 7  
Pytanie 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 

równoważnego minimalnie odbiegającego wymiarem od 
opisanego: 
• 1 osłona na kończynę 36 x 65 cm 
• 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (średnica 
otworu 7 cm): 2-warstwowa na całej powierzchni z warstwą 
chłonną 
Cały skład zestawu przedstawia załączony rysunek. 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania 
asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 5:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 

równoważnego minimalnie odbiegającego wymiarem od 
opisanego: 
• 1 osłona na kończynę 22 x 75 cm 
• 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (średnica otworu 
7 cm): 3-warstwowa z warstwą chłonną 
Cały skład zestawu przedstawia załączony rysunek. 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu 
opisanego w pytaniu. 

 
Pytania nr 6 i 7 dotycz ą: Pakiet nr 9  
Pytanie 6: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą samoprzylepną 180 x 

180 cm <w miejsce opisanej 200 x 170 cm>?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 7: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z dwoma ręcznikami 

celulozowymi?” 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytania od nr 8 do nr 11 dotycz ą: Pakiet nr 1  
Pytanie 8: „ Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Skład zestawu: 

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym 
74x190 +/-1cm  
- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm  
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-  5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm 
-  1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony 
-  1 x  serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm 
- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm 
- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm 
cm , z  wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie 
zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie  umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie.  
Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) 
o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetracje płynów >200 cmH2O,odpornego na  
rozerwanie na mokro/sucho min. 190 kPa) Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 
110g/cm²), odporny na rozerwanie na sucho i mokro min. 280 kPa, odporny na rozciąganie  
sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N . 
Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany 
sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety 
samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę 
ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo 
w worek foliowy, następnie karton.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego, w tym równie ż wymagania posiadania min. 4 r ęczników celulozowych o min. 
wym. 30 x 30 cm, które mog ą być pakowane osobno. W przypadku zaoferowania asortyme ntu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w 
kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 9: „ Czy celem precyzyjnego obłożenia biodra pacjenta Zamawiający oczekuje aby serweta U 

była wyposażona w 3 taśmy lepne umożliwiające trójstopniową aplikację co zapewnia 
komfortowe  i dokładne  umocowanie serwety.”   

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, formularzu cenowym s tanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 10: „ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy należy zaoferować obłożenie z serwetą U, 

której część lepna obejmuje precyzyjnie wycięcie „U” łącznie z zaokrągleniami dzięki czemu 
eliminuje się  gromadzenie płynów pod obłożeniem.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
Pytanie 11: „ Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga serwet okrywających pacjenta  

wyposażonych w paski zabezpieczające warstwy przylepne z 2 cm marginesem 
(nieprzylepne końcówki) co pozwala na pewny i bezpieczny uchwyt taśmy  w rękawiczkach 
dzięki czemu  łatwo i szybko  aplikuje się i serwety na pacjencie?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

 
Pytania od nr 12 do nr 14 dotycz ą: Pakiet nr 2  
Pytanie 12: „ Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów ginekologicznych. Skład 

zestawu: 
1 x serweta na stolik narzędziowy 125x230 cm , 
2 x osłona na kończyny 79x140cm  z repelentnej włókniny SMMMS, 
1 x serweta przylepna z bilaminatu 45x50 cm 
1 x ręcznik chłonny 60x40cm +/-2 cm 
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1 x serweta   74/137/192 cm  typu T do litomii  z przylepnym otworem na krocze 15x6 cm  
ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 50x30 +/- 1cm wykonana z  chłonnego laminatu, 
trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen)  , pozbawionego pylących i 
łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m2.  Odporność na przenikanie 
płynów powyżej  200 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho powyżej 
190kPa,w obszarze wzmocnień powyżej.570 kPa. 
Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795, 
pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 
etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, 
numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta Sterylizacja tlenkiem etylenu. 
Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. „ 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 13: „Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu  ginekologiczno – cystoskopijnego. Skład 
zestawu: 
1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części 
krytycznej 
 2 x nogawice 79x140 cm z repelentnej włókniny  SMMMS 
2 x ręcznik chłonny 20x30 cm 
1 x serweta  75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm 
wykonana z  jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), 
pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2.Odporność na 
przenikanie płynów powyżej 200 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho 
powyżej 190 kPa. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  
EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do 
sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej 
zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 
Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 14: „Czy Zamawiający oczekuje obłożenia z min. 3 etykietami samoprzylepnymi do 

dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę 
zestawu i datę ważności.” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 15: „Pakiet nr 5 

„Prosimy o dopuszczenie obłożenia do małych procedur 
- 1 osłona na stolik narzędziowy 140x190cm  
- 1 serweta ENT z bilaminatu 200x240cm z prostokątnym przylepnym otworem 7x14cm, 
niebieskie panele boczne z PE  
- 1 ręcznik chłonny 30x20cm, rozłożony  
Serweta wykonana z  jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, 
polietylen), pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2. 
Zestaw  spełnia wymagania wg normy  EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w 
przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety 
samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, 
datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze 
- worek foliowy i karton.” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
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Pytania od nr 16 do nr 19 dotycz ą Pakietu nr 6  
Pytanie 16: „ Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu: 

-1 x serweta na stolik narzędziowy  140x190cm  (owinięcie zestawu) 
-1 x taśma Lepna 9x50x13cm 
-2 x ręcznik chłonny 20x30 
-1 x serweta do operacji kończyn 230x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się 
otworem Φ 3,5cm wykonana z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, 
polietylen)) o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetracje płynów > 200 cm H2O, 
odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (> 190 kPa). Zestaw  spełnia wymagania  dla  
procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, 
foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do 
dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz 
nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek 
foliowy, następnie karton.”  

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 17: „Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu: 

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm  
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 80x142 cm  
- 1 x serweta 75x75 cm, przylepna 
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm 
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm 
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniajacym się 
otworem Ø 5 cm,  wykonana z  chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni 
(polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów > 200cm 
H2O , odpornego  na rozrywanie na mokro ≥ 200kPa. Zestaw  spełnia wymagania  dla  
procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, 
foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do 
dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz 
nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek 
foliowy, następnie karton.”  

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 
 
Pytanie 18: „ Prosimy o wyjaśnienie  czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawów zawierających 

serwety okrywające pacjenta z materiałów pozbawionych celulozy i jej pochodnych o niskim 
współczynniku pylenia <1,9 log10?” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
Pytanie 19: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestawy obłożeń, w których umieszczone 

są ręczniki mają zawierać ręczniki wzmocnione siecią syntetyczną, w skutek czego drobinki 
papieru nie pozostają na dłoniach przy osuszaniu rąk, co ułatwia późniejsze zakładanie 
rękawiczek i usprawnia pracę na bloku operacyjnym. 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytania od nr 20 do nr 22 dotycz ą: Pakiet nr 7  
Pytanie 20: „ Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu: 

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm 
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- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm wzmocnienie 88x55cm  
- 1 x stokineta  36,5x72 cm 2-warstwowa 
- 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm 
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm 
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się 
otworem Ø 5 cm,  wykonana z  chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni 
(polipropylen, polietylen)  bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy  
o gramaturze 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów  > 200cm H2O , odpornego  na 
rozrywanie na sucho/mokro >195kPa.Zestaw spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego 
ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami 
do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej 
zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 
Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie 
karton.”  

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 21: „Prosimy o wyjaśnienie  czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawów zawierających 
serwety okrywające pacjenta z materiałów pozbawionych celulozy i jej pochodnych o niskim 
współczynniku pylenia <1,9 log10?” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 22: „ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestawy obłożeń, w których umieszczone 

są ręczniki mają zawierać ręczniki wzmocnione siecią syntetyczną, w skutek czego drobinki 
papieru nie pozostają na dłoniach przy osuszaniu rąk, co ułatwia późniejsze zakładanie 
rękawiczek i usprawnia pracę na bloku operacyjnym.” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytania nr 23 i 24 dotycz ą: Pakiet nr 8 poz. 1  
Pytanie 23: „Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu otolaryngologiczny, Skład zestawu: 

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) 
- 1 x serweta na stoli Mayo 80 x 142 cm 
- 1 x serweta na głowę dwuczęściowa, przylepna typu „turban” 107 x 82,5 cm 
- 1 x serweta 196 x 279cm z przylepnym wycięciem U 6x63cm, ze wzmocnieniem 
chłonnym 43 x 51 cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 25 x 46 cm, 
zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, boki z folii PE. 
Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego 
(polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 ,obszar krytyczny wzmocniony 
(gramatura łączna 140 g/m2),  
Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany 
sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety 
samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, 
datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane 
zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy 
środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 24: „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga serwet okrywających pacjenta  
wyposażonych w paski zabezpieczające warstwy przylepne z 2 cm marginesem 
(nieprzylepne końcówki) co pozwala na pewny i bezpieczny uchwyt taśmy  w rękawiczkach 
dzięki czemu  łatwo i szybko  aplikuje się i serwety na pacjencie?” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Pytanie 25: „Pakiet 8 poz.2 
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do chirurgii z decentralnym otworem. Skład 
zestawu: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 50 μm, ze wzmocnieniem  zespolonym z 
folią PE na całej powierzchni wzmocnienia bez wiskozy i celulozy 
- 1x  taśma przylepna, przeźroczysta 8 x 40 cm 
- 1x ręcznik chłonny 20 x 30 cm 
- 1x  serweta  221 x 240 cm z decentralnym otworem przylepnym Φ 12 cm wykonana z 
jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) 
o gramaturze 66 g/m2. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg 
normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do 
sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej 
zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 
Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie 
karton.” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytania od nr 26 do nr 33 dotycz ą: Pakiet nr 9  
Pytanie 26: „Prosimy o dopuszczenie zestawu który zawiera w składzie ręczniki wykonane z pulpy 

celulozowej i poliestru, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.” 
Odpowied ź 26: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  

 
Pytanie 27: „Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. 

Skład zestawu: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z  (owiniecie zestawu) 
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm  
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku 
- 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna 
-1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna 
- 1 x taśma lepna 9x50 cm 
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm  
Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego 
laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2.” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 28: „Prosimy o wyjaśnienie  czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń uniwersalnych, 
które zawierają serwety okrywające pacjenta  z chłonnego materiału na całej powierzchni  
serwet.” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 29: „Czy Zamawiający oczekuje aby serwety okrywające pacjenta i stoliki narzędziowe były 

wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za 
pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych, a 
przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO?” 

Odpowied ź 29: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 30: „Prosimy o wyjaśnienie  czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawów zawierających 

serwety okrywające pacjenta o niskim współczynniku pylenia <1,9 log10?” 



 

strona 8 z 26 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 31: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów sterylizowanych radiacyjnie, co 

skutkuje lekko nieprzyjemnym zapachem oraz lekko pogniecionymi serwetami, lecz 
zwiększa konkurencyjność postępowania.” 

Odpowied ź 31: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 32: „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga serwet okrywających pacjenta  

wyposażonych w paski zabezpieczające warstwy przylepne  z 2 cm marginesem ( 
nieprzylepne końcówki) co pozwala na pewny i bezpieczny uchwyt taśmy  w rękawiczkach 
dzięki czemu  łatwo i szybko  aplikuje się i serwety na pacjencie?” 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 33: „Czy zamawiający oczekuje, aby producent zestawu spełniał wymogi normy środowiskowej 

ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem?” 
Odpowied ź 33: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 oraz  
załączniku nr 1.1 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 34:  „ Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji biodra 
używanego obecnie na sali operacyjnej, który posiada serwetę górną o wym. 225 x 270 cm 
z wycięciem U 45 x 65 cm oraz serwetę nieprzylepną o wym. 150 x 180 cm? Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 34: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  

 
Pytanie 35: „Pakiet nr 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu urologicznego 
TUR, który posiada serwetę na stolik instrumentariuszki o wym. 120 x 140 cm oraz serwetę 
90 x 175 cm  
z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 x 15 cm? Pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ.” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 36: „Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny/stawu 
kolanowego, który obecnie używany jest na sali operacyjnej, o następującym składzie: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm         
2 ręczniki do rąk 30 x 20 cm                                                           
1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 25 cm                      
1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm                                    
1 serweta operacyjna 150 x 150 cm                                        
1 osłona ortopedyczna na kończynę z folii PE 33 x 55 cm                                                                                                          
1 taśma foliowa samoprzylepna 10 x 50 cm  (druga taśma w osobnym opakowaniu)                       
1 serweta na kończynę 200 x 300 cm z otworem samouszczelniającym 7 cm i 
wzmocnieniem w strefie krytycznej. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ” 



 

strona 9 z 26 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego, w szczególno ści Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania zestawu tylko z 1 
taśmą, dopuszcza natomiast rozwi ązanie, aby druga ta śma była pakowana osobno. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 37: „Pakiet nr 7  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny/stawu 
kolanowego z 1 taśmą samoprzylepną? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny/stawu 
kolanowego z 2 taśmami samoprzylepnymi (jedna pakowana osobno). Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 37: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania zestawu tylko z 1 ta śmą, dopuszcza 
natomiast rozwi ązanie, aby druga ta śma była pakowana osobno. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 38: „Pakiet nr 8 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji głowy/szyi o 
następującym składzie: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  
2 ręczniki do rąk 30 cm x 20 cm  
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                              
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm                                   
1 serweta 2-warstwowa 200 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem "U"  10 cm x 80 
cm                  
1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa  140 cm x 240 cm  
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ” 

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 39: „Pakiet nr 8 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji głowy/szyi, który 
posiada trójwarstwową w strefie krytycznej serwetę samoprzylepną 225 x 260 cm z 
wycięciem U 10 x 100 cm oraz serwetę samoprzylepną dwuwarstwową 150 x 240 cm? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 39: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  

 
Pytanie 40: „Pakiet nr 8 poz. 2  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laryngologicznych 
posiadającego serwetę operacyjną o wym. 200 x 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ.” 

Odpowied ź 40: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
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Pytanie 41: „Pakiet nr 1, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę główną o rozmiarze 260 x225 cm? Pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ,” 

Odpowied ź 41: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytania nr 42 i 43 dotycz ą: Pakiet nr 3 poz. 1  
Pytanie 42: „Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w którym powłoczka ma rozmiar 90 x 75cm?” 
Odpowied ź 42: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 43: „Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z  powłoczki o zakładkach 19,5 cm ?” 
Odpowied ź 43: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 

 
Pytanie 44: „Pakiet nr 4, poz. 1-3  

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1, 2, 3 opaski gipsowe nawinięte na szpulę z 
tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego 
wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z 
nadmiaru wody i nakładania opatrunku?” 

Odpowied ź 44: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 45: „Pakiet nr 10, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z materiału o gramaturze 35 g/m2?” 
Odpowied ź 45: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 46: „Pakiet nr 10, poz. 2  

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z padem chłonnym o wymiarze 110x50 cm?” 
Odpowied ź 46: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
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Pytanie 47: „Pakiet nr 11, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:  
- Serweta do cesarskiego cięcia z laminatu dwuwarstwowego o min. gramaturze 56g/m2 z 
włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o wymiarach 320x180cm z 
otworem 35x32cm otoczonym workiem foliowym do zbiórki płynów. W otworze znajduje się 
folia chirurgiczna z wycięciem 
- Serwetki z celulozy 50x40cm o min. gramaturze 55g/m2 - 2szt 
- Serwetka do wytarcia noworodka z włókniny kompresowej o min. gramaturze 50g/m2 o 
wymiarach 80x60cm  
- Fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 zgodny z normą PN 
EN 13795, 1 szt 
- Fartuch chirurgiczny rozmiar XL z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 zgodny z normą 
PN EN 13795 - 2szt 
- Kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowej 10x10cm przewiązane po 10szt, minimalna 
gramatura jednego kompresu 2,89g - 50szt 
- Serweta z gazy 17-nitkowej 4-warstwowa z nitką RTG 45x45cm - 3szt 
- Opatrunek pooperacyjny włókninowy z wkładem chłonnym z hipoalergicznym klejem 
akrylowym 10x20cm  
- Czapeczka dla noworodka bawełniana  
- Końcówka do odsysania Yankauer CH28 
- Dren do odsysania pola operacyjnego CH28 350cm z końcówką antyzagięciową 
- Pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm o min. gramaturze włókniny 24g/m2, włókniny i folii 
74g/m2, grubości folii 50um 
- Serweta na stolik instrumentarium 190x150cm stanowiąca owinięcie zestawu, min. 
szerokość warstwy chłonnej 66cm 
Podwójne pakowanie zestawów - zewnętrzne opakowanie zbiorcze stanowi karton, 
wewnętrzne karton w postaci dyspensera.  
Na etykietach znajduje się znak CE, LOT i 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji 
medycznej. Na etykiecie nazwa zestawu w języku polskim. 
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z 
normami PN-EN ISO 17665-1 i PN-EN ISO 11135-1.” 

Odpowied ź 47: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytania od nr 48 do nr 50 dotycz ą: Pakiet nr 12 poz. 1  
Pytanie 48: „Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym pęseta ma długość 13 cm oraz opatrunek ma 

rozmiar 10x12 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 
Odpowied ź 48: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 49: „Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową?” 
Odpowied ź 49: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane w pytaniu, ale nadmienia, i ż zgodnie 
z wymaganiami okre ślonymi w zał ączniku nr 1.1A do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia owini ęcie zestawu stanowi ć ma włóknina lub papier. 

 
Pytanie 50: „Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym serweta na stół narzędziowy ma rozmiar 

130x90 cm, tupfery 17- nitkowe o wymiarze 30x30 cm, igła 0,7x40mm, serweta włókninowa 
ma rozmiar 150x90 cm, ostrze 11 cm, imadło 13 cm, oraz opatrunek 10x12 cm? Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ.” 
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Odpowied ź 50: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytania od nr 51 do nr 57 dotycz ą: Projekt umowy  
Pytanie 51: „Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do 

piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?” 
Odpowied ź 51: Tak, Zamawiaj ący potwierdza. 

 
Pytanie 52: „Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości 

wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji 
oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w 
wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości 
zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli 
nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 
maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można 
zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną 
pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu 
decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy 
pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 
2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy 
„nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na 
etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na 
temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, 
warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, 
ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości 
zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do 
prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”.” 

Odpowied ź 52: Zamawiaj ący informuje, że przewiduje wykorzystanie umowy zgodnie z zakresem  
ilościowym okre ślonym w formularzu cenowym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.   

 
Pytanie 53: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 

zastąpione słowem „zwłoki”? 
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez 
wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. 
Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione 
naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. 
KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie 
każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza 
zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do 
dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje 
niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił 
winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem 
za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób 
oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej 
jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w 
art. 3531 k.c.”.” 

Odpowied ź 53: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 54: „Jak należy rozumieć wyrażenie w § 5 ust. 1 wzoru umowy: „wartości dostawy brutto objętej  

zamówieniem dla danego pakietu”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru 
umowy wyrażenie „wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu” 
zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka”?  
Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i budzi wątpliwości (od jakiej wartości będzie 
naliczana kara umowna?). Dlatego konieczne jest doprecyzowanie § 5 ust. 1 wzoru 
umowy.” 
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Odpowied ź 54: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  

 
Pytanie 55: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „bez konieczności 

uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy” zostało zastąpione 
wyrażeniem „po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy”?   
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest 
aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do 
należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje 
wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a 
tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.” 

Odpowied ź 55: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  

 
Pytanie 56: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego  w § 1 ust. 1 umowy” zostało zastąpione 
wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?   
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości 
niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, 
zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara 
umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części 
umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara 
byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby 
zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.” 

Odpowied ź 56: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  

 
Pytanie 57: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 

następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 lit. a, b 
lub c Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?   
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby 
przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do 
należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco 
zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania 
umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu 
stron.” 

Odpowied ź 57: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  

 
Pytanie 58: „Pakiet nr 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu urologicznego TUR 
posiadającego w swoim składzie: serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 
190 cm oraz serwetę urologiczną w rozmiarze 100 x 230 cm z otworem (8 x12 cm) i sitem 
(22 x 22cm)? Pozostałe parametry bez zmian.”  

Odpowied ź 58: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 59: „Pakiet nr 7  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim 
składzie serwetę do operacji kończyny o wym. 320 x 245 cm, z samouszczelniającym 
otworem w rozm. 5 x 7 cm? Pozostałe parametry bez zmian.” 

Odpowied ź 59: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
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zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 60: „Pakiet nr 8  

Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji 
laryngologicznych posiadającego w swoim składzie serwetę operacyjną (z otworem) w 
rozmiarze 170 x 250 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.” 

Odpowied ź 60: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego, w tym równie ż wymagania, że otwór ma by ć w ok. 1/3 dł. serwety. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 61: „Pakiet nr 10  

Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w 
swoim składzie 1 szt. samoprzylepnej serwety operacyjnej o wym. min. 150 x 200cm bez 
wzmocnienia? Pozostałe parametry i skład bez zmian.” 

Odpowied ź 61: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 62: „Pakiet nr 11  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: 
- Serwety do nakrycia stołu instrumentariuszki o wym. min. 190x150cm ze wzmocnieniem 
na całej powierzchni serwety 
- serwety na stolik Mayo o całkowitej gramaturze 90 g/m2, grubości folii 60 µm                                       
- Serwety do cesarskiego cięcia o min. wymiarach 315x250 cm z oknem w folii o wymiarze 
24 x 19 cm 
- Serwety dla noworodka o wymiarach 90 x 100 cm 
- fartuchy z włókniny SMMMS o gramaturze 40g/m2 
- Końcówki do odsysania Yankauer CH28 + Dren do odsysania pola operacyjnego 400 cm  
- serwety z gazy 20-nitkowej  
- 40 szt kompresów z gazy 17nitkowej 12-warstwowej 10x10cm, przewiązane po 10 szt., o 
minimalnej wadze jednego kompresu 2,70g 
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.” 

Odpowied ź 62: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 63: „Pakiet nr 12  
Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zestawie serwety 
włókninowej dwuwarstwowej, samoprzylepnej o wym. 45 x 75 cm z regulacją otworu? 
Pozostałe parametry i skład bez zmian.” 

Odpowiedź 63: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 64: „Pakiet nr 1 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 
1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 
85 cm, wykonana z 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 
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1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm 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 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

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 gram. 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. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - 
foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne 
owinięcie zestawu.  
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta 
stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i 
naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 
13795.” 

Odpowied ź 64: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytania nr 65 i 66 dotycz ą: Pakiet nr 2 poz. 1  
Pytanie 65: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z 
otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową 
osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, 
filtr, końcówke odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny 
trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 oraz dolna część serwety wykonana z folii 
PE. 
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 gram.68 g/m2 
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. 
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta 
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stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i 
naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 
13795.” 

Odpowied ź 65: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 66: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o 
wymiarach 8 cm x 12 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o 
gramaturze 45 g/m2 
2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny 
trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o 
wymiarach 100 cm x 150 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. 

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta 
stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i 
naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 
13795.” 

Odpowied ź 66: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytania od nr 67 do nr 69 dotycz ą: Pakiet nr 3 poz. 1  
Pytanie 67: „Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o przepuszczalności powietrza min. 10 000 

g/m2/24 godz.?” 
Odpowied ź 67: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 68: „Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z zakładkami w poszewce 10cm a w poszwie 

15cm?” 
Odpowied ź 68: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 69: „Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z poszewką na kołdrę 210x160cm zamiast 

200x150-160cm, pozostałe rozmiary zgodne z SIWZ?” 
Odpowied ź 69: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
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Pytania nr 70 i 71 dotycz ą: Pakiet nr 4 poz. 1-3  
Pytanie 70: „Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte  na plastikowy trzpień w formie 

krzyżaka?” 
Odpowied ź 70: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  

 
Pytanie 71: „Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z przeliczeniem podanych 

ilości?” 
Odpowied ź 71: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Jednostka miary”  oraz 
„Szacunkowa ilo ść jedn. miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 72: „Pakiet nr 5 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 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. 

2 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 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. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - 
foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne 
owinięcie zestawu.  
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta 
stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i 
naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 
13795.” 

Odpowied ź 72: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytania nr 73 i 74 dotycz ą: Pakiet nr 6 poz. 1  
Pytanie 73: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 
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1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem 
samouszczelniającym się o średnicy 3,5 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 
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. 

Z osobno dołączonymi ręcznikami włókninowymi sterylnie zapakowanymi – 2 szt 
Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - 
foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne 
owinięcie zestawu.  
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta 
stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i 
naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 
13795.” 

Odpowied ź 73: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  

 
Pytanie 74: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem 
samouszczelniającym się o średnicy 3,5 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 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

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 gram. 68 g/m2 
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. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - 
foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne 
owinięcie zestawu.  
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Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta 
stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i 
naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 
13795.” 

Odpowied ź 74: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytania nr 75 i 76 dotycz ą: Pakiet nr 7 poz. 1  
Pytanie 75: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

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 gram. 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. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - 
foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne 
owinięcie zestawu.  
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta 
stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i 
naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 
13795.” 

Odpowiedź 75: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 76: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm z samouszczelniającym się 
otworem o średnicy 7 cm,  wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we 
wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 100 cm x 50 cm, 
zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w 
strefie wzmocnionej 140 g/m2 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu 
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spunlace 

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm  

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w 
obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna 
gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze 
niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.  

2 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. 

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację 
o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej 
normy PN-EN 13795.” 

Odpowiedź 76: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 77: „Pakiet nr 8 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o 
wymiarach 6 cm x 65 cm, wykonana z 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 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 
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 gram. 68 g/m2 
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. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - 
foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne 
owinięcie zestawu.  
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta 
stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i 
naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 
13795.” 

Odpowied ź 77: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 78: „Pakiet nr 8 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 
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1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 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. 

2 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 gram.68 g/m2 
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. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - 
foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne 
owinięcie zestawu.  
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta 
stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i 
naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 
13795.” 

Odpowied ź 78: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego, w tym równie ż wymagania, że otwór ma by ć w ok. 1/3 dł. serwety. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytania nr 79 i 80 dotycz ą: Pakiet nr 9 poz. 1  
Pytanie 79: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

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 

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 

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 

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. 

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację 
o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
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ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej 
normy PN-EN 13795.” 

Odpowiedź 79: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 80: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z 
dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z 
dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z 
dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 

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 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w 
obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna 
gramatura w strefie wzmocnionej 104 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. 

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację 
o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej 
normy PN-EN 13795.” 

Odpowied ź 80: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytania nr 81 i 82 dotycz ą: Pakiet nr 10 poz. 1  
Pytanie 81: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

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 

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 

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 

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. 
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Z osobno dołączonymi sterylnie zapakowanymi fartuchami z włókniny SMS o gramaturze 
35g/m2 lub z fartuchami z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2 – 1szt rozmiar XL, 2 szt 
– rozmiar L 
 
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację 
o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej 
normy PN-EN 13795.” 

Odpowied ź 81: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 82: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z 
dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z 
dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z 
dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 

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 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w 
obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna 
gramatura w strefie wzmocnionej 104 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. 

Z osobno dołączonymi sterylnie zapakowanymi fartuchami z włókniny SMS o gramaturze 
35g/m2 lub z fartuchami z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2 – 1szt rozmiar XL, 2 szt 
– rozmiar L 
 
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację 
o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej 
normy PN-EN 13795.” 

Odpowied ź 82: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 83: „Pakiet nr 10 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 
1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 
cm, wykonana z 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 osłoną na genitalia 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm 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 
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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. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - 
foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne 
owinięcie zestawu.  
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta 
stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i 
naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 
13795.” 

Odpowiedź 83: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji .  
 
Pytanie 84: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 sterylny zestaw do  

zabiegów chirurgii biodra w następującym składzie:  
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm 
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, 
folia PE 0,050mm. 
- 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,  
- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm, 
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm, 
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 68 g/m2” 

 

Odpowied ź 84: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 85: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 sterylny zestaw do  
zabiegów urologicznych w następującym składzie:  
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- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, 
folia PE 0,050mm, 
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm  posiadająca : zintegrowane 
nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i  kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : 
okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o  wymiarach 7x10cm, a 
także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3cm. 
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,  
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68 g/m2” 

 

Odpowied ź 85: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 86: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 komplet pościeli 

jednorazowej o minimalnej gramaturze 20 g/m, posiadający powłoczki z zakładkami min. 
poduszka 14cm, kołdra min. 19cm zabezpieczającymi przed wysunięciem kołdry/poduszki, 
oraz posiadający w swoim składzie prześcieradło w rozmiarze 200 cm x 150 cm, reszta 
parametrów zgodna z wymaganiami Zamawiającego.” 

Odpowied ź 86: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 

Pytanie 87: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4 w pozycjach od nr 1 do nr 3 
opaski gipsowe o czasie wiązania 4-6 minut, o prostych brzegach zapobiegających plątaniu 
się włókien w trakcie aplikacji, nawinięte na krzyżak z twardego tworzywa sztucznego 
ułatwiający penetrację wody do wnętrza opaski i zapobiegający zwijaniu się końcówek 
opaski, w opakowaniach a’1 sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań.” 

Odpowied ź 87: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”, „Jednostka miary”  oraz „Szacunkowa ilo ść jedn. miary”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 88: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 sterylny zestaw do  

operacji kończyny/stawu kolanowego w następującym składzie: 
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,  
- 1 serweta na stół instrumentariuszki  140x190cm,  
-1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym 
(samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na 
powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm 
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,  
- 1 osłona na kończynę 35x80cm,  
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,  
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną” 

Odpowied ź 88: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
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zamówienia”  i zał. Nr 1.1 A nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 

ofert ustalony do dnia 27.03.2018 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  samym 
dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

             

 


