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EZ-760/3-PN/47-2014       Rybnik, dnia 15.07.2014 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów z włóknin medycznych (zamówienie nr EZ-760-PN/47-2014) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 w dniu 27.06.2014 r., pod nr 215936 - 2014 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1: „Pakiet nr 12 Podkłady w nawoju 
- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych podkładów podfoliowanych 
wykonanych z jednej warstwy chłonnej celulozy i jednej warstwy ochronnej folii ?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w zakresie opisanym w pytaniu – podtrzymuje 
wymaganie zaoferowania podkładów podfoliowanych, wł ókninowych. 
 
Pytanie 2: „Pakiet nr 12 Podkłady w nawoju 

- Prosimy o dopuszczenie rolek o długości 50m 
- Czy w razie wyrażenia zgody możemy przeliczyć ilość rolek na 325 szt ?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu 
z jednoczesnym przeliczeniem ilo ści rolek, z zaokr ągleniem do 1 rolki (w gór ę), w stosunku do 
ilości okre ślonej w formularzu cenowym dla pakietu nr 12 (w wyp adku opisanym w pytaniu jest 
to ilo ść 352 rolki).  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem nale ży w for-
mularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” oraz w kolumnie „Ilo ść j.m.” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikał o co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 3:  „dotyczy pakietu nr 1 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zestawdo obłożenia pola operacyjnego  zgodny z wymaganiami 
w SIWZ z niewielką różnicą w rozmiarze serwet: 
1 taśma przylepna 9x50 cm,  
1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, składana teleskopowo,  
2 ręczniki celulozowe do rąk,  
2 przyklejane serwety z organizatorami przewodów 75 x 90 cm,  
1 przyklejana serweta średnia z organizatorami przewodów 180 x 180 cm,  
1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym p ismem nale ży w formularzu cenowym 
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w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował .  
 
Pytanie 4:  „dotyczy pakietu nr 1 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy zgodny z wymaganiami w SIWZ 
o składzie: 
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, składana teleskopowo, 
1 serweta ręka / noga 230 x 300 cm, z łatą chłonną 50x100 cm, elastyczny otwór 3,5 cm, 
uchwyt na przewody,  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym p ismem nale ży w formularzu cenowym 
w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 5:  „dotyczy pakietu nr 1 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu kolanowego/kończyny zgodny z wyma-
ganiami w SIWZ o składzie: 
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, składana teleskopowo,  
4 ręczniki do rąk,  
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm,  
1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm, 
1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm  
1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, elastyczny otówr 7 cm z łatą chłonną 
50x100 cm i uchwytem na przewody  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu (przy czym nie stawia wymagania zaofer owania 2 sztuk serwet na stół 
do instrumentarium), pod warunkiem zachowania pozos tałych wymogów. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym p ismem nale ży w formularzu cenowym 
w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował .   
 
Pytanie 6:  „dotyczy pakietu nr 3 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wym. 78 x 145cm?” 
Odpowied ź 6: Opisany w pytaniu asortyment jest zgodnym z wym aganiami zamawiaj ącego 
(podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary jało wego obło żenia na stolik Mayo s ą 
wymiarami minimalnymi), pod warunkiem zachowania po zostałych wymogów.   
 
Pytanie 7:  „dotyczy pakietu nr 3 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończynę o wym. 22 x 75cm?” 
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, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym p ismem nale ży w formularzu cenowym 
w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 8:  „dotyczy pakietu nr 11 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wym. 150 x 250cm,  z wycięciem 
<<U>> 7 x70cm?” 
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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, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym p ismem nale ży w formularzu cenowym 
w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 9:  „dotyczy pakietu nr 11 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji serwetę przylepną?” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym p ismem nale ży w formularzu cenowym 
w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 10:  „dotyczy pakietu nr 13 

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną o wym. 150 x 180cm?” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu.  
 
Pytanie 11:  „dotyczy pakietu nr 14 

Czy Zamawiający dopuści zestaw urologiczny TUR o składzie: 
1 taśma przylepna 9 x 50 cm,  
1 serweta 75 x 80 cm,  
2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm,  
1 serweta TUR 75 x 175 cm , 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?” 

Odpowied ź 11: Opisany w pytaniu asortyment jest zgodnym z wy maganiami zamawiaj ącego 
(podany w opisie przedmiotu zamówienia skład zestaw u jest składem minimalnym), pod wa-
runkiem zachowania pozostałych wymogów.   
 
Pytanie 12:  „dotyczy pakietu nr 17 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne z materiału typu SMMMS? 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza wskazany powy żej materiał, pod warunkiem, że spełnia 
on wskazan ą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia norm ę, przy zachowaniu przez 
fartuchy pozostałych parametrów okre ślonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 
 
Pytanie 13: „Pakiet nr 17, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych o długościach 
odpowiadających rozmiarom: M- 120 cm, L- 130 cm, XL- 150 cm, XXL- 150 cm large? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p owyższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych warunków. 
 
Pytanie 14: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 17 poz. 2 

rozmiarów M, L, XL, XXL bez S 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu.  
 
Pytanie 15: „Czy zamawiający wymaga aby sterylne zestawy operacyjne tzn. Pakiety od 1 do 14 były 

zapakowane w dwa kartony, jeden do transportu drugi do przechowywania” 
Odpowied ź 15: We wszystkich pakietach, gdzie jest mowa o dod atkowym opakowaniu 
kartonowym  (do transportu) zamawiaj ący oprócz opakowania jednostkowego i opakowania 
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zbiorczego (które mo że mieć form ę folii lub kartonu) – wymaga tak że zewnętrznego 
dodatkowego opakowania kartonowego. Dotyczy to paki etów nr 1, 2 i 4 – 10.  
 
Pytanie 16: „Pakiet 1 Poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co 
umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawcom, a Zamawiającemu da możliwość 
wyboru oferty korzystnej cenowo.” 

Odpowied ź 16: Zgodnie ze specyfikacj ą istotnych warunków zamówienia (pkt II) zamawiaj ący 
nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej sp ecyfikacji pakietów w trakcie procedury 
przetargowej, ani wydzielania z pakietów poszczegól nych pozycji. 
 
Pytanie 17: „Pakiet 1 Poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu podstawowego (uniwersalnego) o 
składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki   150 x 200cm 
1 serweta na stolik Mayo   80 x 145cm; 
1 serweta samoprzylepna   180 x 180cm 
1 serweta samoprzylepna    150 x 240cm  
2 serwety samoprzylepne   75 x 100cm 
2 OP Taśma   10 x 50 
4 ręczniki  
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 17: Opisany w pytaniu asortyment jest zgodnym z wy maganiami zamawiaj ącego. 
Zamawiaj ący zwraca uwag ę, że podany w formularzu skład zestawu jest składem mi nimalnym 
i wskazuje minimalne wielko ści poszczególnych elementów, a tak że wyjaśnia, że zaoferowanie 
dodatkowych elementów jest dopuszczalne. 

 
Pytanie 18: „Pakiet 6 Poz. 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, co 
umożliwi większej ilości wykonawcom złożenie oferty, a Zamawiającemu da możliwość 
wyboru oferty korzystnej cenowo.” 

Odpowied ź 18: Zgodnie ze specyfikacj ą istotnych warunków zamówienia (pkt II) zamawiaj ący 
nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej sp ecyfikacji pakietów w trakcie procedury 
przetargowej, ani wydzielania z pakietów poszczegól nych pozycji.  
 
Pytanie 19: „Pakiet 6 Poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190cm                             
1 serweta na stolik Mayo   80 x 145cm;                                       
1 serweta dla noworodka   60 x 80 cm  
4 ręczniki do rak   
1 serweta główna  160x300  z otworem  wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany 
prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością 
podłączenia do ssaka               
3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów   
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. Serweta główna 
(najistotniejsza w zestawie) nie spełnia wymaga ń Zamawiaj ącego.   
 
Pytanie 20: „Pakiet 12 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 53 cm x 40m? Pozostałe wymagania 
zgodne z SIWZ” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
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w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jas no wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 21: „Pakiet 12 poz. 1 

Czy Zamawiający ma na myśli podkłady bibułowo-foliowe?” 
Odpowied ź 21: Zamawiaj ący ma na my śli pokłady podfoliowane z włókniny, a nie papierowe . 
 
Pytanie 22: „Pakiet 14 poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu urologicznego o składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm  
4 ręczniki do rąk                                                                                                                     
1 serweta główna 200cm x 240cm  z otworem , zintegrowanymi osłonami na kończyny , 
zbiornikiem   wyposażonym w sito oraz  zawór do odprowadzania płynów, osłona na palec 
do badania per rectum 
2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów  
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ”   

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jas no wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 23: „Pakiet 15 Poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści czepki chirurgiczne  wiązane na troki z włókniny 
polipropylenowej w kształcie furażerki?” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu.  
 
Pytanie 24: „Pakiet 15 Poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści czepki chirurgiczne  wiązane na troki z włókniny 
polipropylenowej w kształcie furażerki z wkładką chłonącą pot w przedniej części 
czepka?” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący nie dopuszcza opisanego w pytaniu materiału – ni e zmienia 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie, natomiast dopuszcza 
zaoferowanie czepków z wkładk ą chłon ącą pot w przedniej cz ęści czepka .  
 
Pytanie 25: „Pakiet 21 Poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści komplety pościeli jednorazowej o składzie kompletu 
o poniższych wymiarach: 
Powłoka : 200 x 160 cm 
Powłoczka : 90 x 80 cm 
Prześcieradło: 210 x 160 cm” 

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, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował  
 
Pytanie 26: „Pakiet nr 2: Poz. nr 4 Pyt.:  

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą brzuszno - kroczową w rozmiarze 230 x 250 
cm okna 19 x 29 cm (w kształcie nerki) i 9 x 12 cm (owalne).” 

Odpowied ź 26: Opisany w pytaniu asortyment jest zgodnym z wy maganiami zamawiaj ącego, 
pod warunkiem zachowania pozostałych wymaga ń. Zamawiaj ący zwraca uwag ę, że podany 
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w formularzu skład zestawu jest składem minimalnym i wskazuje minimalne wielko ści 
poszczególnych elementów. 
 
Pytanie 27: „Pakiet nr 4: Poz. nr 1 Pyt.:  

Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie: 
1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm 
1 serweta Comfort okulistyczna z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (8 x 10 cm) 
i kieszenią na płyny (30 x 28 cm) 150 x 150 cm. 
1 serweta Protect nieprzylepna 75 x 75 cm 
2 pokrowce na podłokietniki 25 x 80 cm (z przylepcem) 
dodatkowe opakowanie: papier krepowy.” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu (brak serwety 
o rozmiarach od 140-150 x 180-200 cm). 
 
Pytanie 28: „Pakiet nr 5: Poz. nr 2, 3 Pyt.:  prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego zgodności 

z normą PN-EN 13795 1-3. Prośba nasza wynika z faktu, iż opisane produkty nie są 
używane na salach operacyjnych i nie muszą być wyrobami barierowymi.” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący modyfikuje zapisy w Pakiecie 5 w poz. 2 i 3 popr zez rezygnacj ę 
z wymogu posiadania przez zaoferowany we wskazanych  pozycjach asortyment zgodno ści 
z opisan ą norm ą. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczoneg o niniejszym 
pismem nale ży w kolumnie w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jas no wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 29: „Pakiet nr 5: Poz. nr 4 Pyt.:  

Prosimy o dopuszczenie zestawu w skład którego wchodzą: 
• W zamian 6 szt. x kompresów z gazy bawełnianej 17 nitkowej min. 8 warstwowej 

min. 7,5 cm x 7,5 cm, - 5 kompresów z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 30 g/m². 
• W zamian 4 szt. tampony z gazy bawełnianej min. 15 x 15 cm - 5 tupferów z gazy 

24 x 24 cm, 20 nitek.” 
Odpowied ź 29: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaga ń. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –  
tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaofer ował.  
 
Pytanie 30: „Pakiet nr 9: Poz. nr 1 Pyt.:  

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą do obłożenia ręki z wbudowanym 
elastycznym mankietem neoprenowym z otworem  Ø 3 cm. Część tej serwety 
w kształcie litery T stanowi obłożenie stołu do ułożenia kończyny 270 x 320 cm.” 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaga ń. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –  
tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaofer ował.  
 
Pytanie 31: „Pakiet nr 10: Poz. nr 2 Pyt.:  

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą angiograficzną (serwetą główną) wykonaną 
z materiału 3 warstwowego o gramaturze 74g/m2 bez dodatkowych padów chłonnych.” 

Odpowied ź 31: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 32: „Pakiet nr 14: Poz. nr 1 Pyt.:  
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Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie: 
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie 
zestawu) 
1 serweta Protect do zabiegów urologicznych TUR ze zintegrowanymi osłonami na 
kończyny, z oknem nieprzylepnym 7x 10 cm, torbą do zbierania płynów 50 x 70 cm 
(z sitem i drenem i zaworem), osłoną na palec bezlateksową 200 x 185 cm.” 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaga ń. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –  
tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaofer ował.  
 
Pytanie 33: „Zapisy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga dołączenia raportu walidacji wydanego przez producenta czy 
certyfikatu wydanego przez zewnętrzną jednostkę kontrolującą proces sterylizacji 
produktu?” 

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący wymaga doł ączenia raportu walidacji wydanego przez 
zewnętrzną jednostk ę kontroluj ącą proces sterylizacji produktu. 
 
Pytanie 34: „Pakiet 24, poz.1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę prześcieradeł o całkowitym rozmiarze 126 x 
215 cm?” 

Odpowied ź 34: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 35: „Dot. Pakietu 1, poz. 1, 3, pakietu nr 7, poz. 1:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ręczników z chłonnej włókniny kompresowej 
w zamian za ręczniki celulozowe? Pozostałe składowe zestawów bez zmian.” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 36: „Dot. Pakietu 1, poz. 3:  

Czy Zamawiający dopuści, aby serweta główna zestawu do operacji stawu kolanowego 
była dodatkowo wyposażona w worek z kształtką do zbierania płynów?” 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 37: „Dot. Pakietu 7, poz. 2:  

Czy Zamawiający dopuści jałowe zestawy do operacji laryngologicznych w następującym 
składzie: 

Serweta operacyjna z otworem 
owalnym 8x6cm w 1/3 długości 

serwety i przylepcem wokół otworu 
1szt. 210x150cm 

taśma medyczna 1szt. 50x9cm 
serweta na stół instrum. 1szt. 190x150cm 
serweta na stolik Mayo 1szt. 145x80cm 

Pozostałe parametry zestawu zgodne z wymaganiami SIWZ.” 
Odpowied ź 37: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaga ń. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –  
tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaofer ował.  



 

strona 8 z 21 

 
Pytanie 38: „Dot. Pakietu 9, poz. 1:  

Czy Zamawiający dopuści jałowe zestawy operacji ręki i przedramienia w następującym 
składzie: 

serweta w kształcie litery T z otworem  
o średnicy 5cm i elementem 

elastycznym  
1szt. 260x240 

taśma medyczna 1szt. 50x9 

pokrowiec na kończynę górną pacjenta 1szt. 75x37 

serweta na stół instrum. 1szt. 190x150 
serweta na stolik Mayo 1szt. 145x80 

serwetki do rąk 2szt. 40x20 
Pozostałe parametry zestawu zgodne z wymaganiami SIWZ.” 

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. Serweta główna 
(najistotniejsza w zestawie) nie spełnia wymaga ń zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 39: „Dot. Pakietu 11, poz. 7:  

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w zakresie wymogu spełniania normy 
EN 13795 1-3? Tego typu serwety do osuszania rąk nie podlegają wymogom tej 
normy.” 

Odpowied ź 39: Zamawiaj ący modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla pozycj i 7 w pakiecie 
nr 11, poprzez rezygnacj ę z wymogu spełniania przez serwety jałowe celulozow e wymogów 
normy EN 13795-1-3. Powy ższą zmianę należy nanie ść w formularzu cenowym w kolumnie 
„ Asortyment ” w pozycji 7 tego pakietu . 
 
Pytanie 40: „Dot. Pakietu 11, poz. 7:  

Czy Zamawiający dopuści serwety do osuszania rak wykonane z chłonnej włókniny 
kompresowej o gramaturze 40g/m2?” 

Odpowied ź 40: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie materiału, jednocze śnie wyja śnia, 
że określone w formularzu cenowym wymiary s ą wymiarami minimalnymi – serweta opisana 
w pytaniu spełnia wymogi w zakresie gramatury. 
 
Pytanie 41: „Dot. Pakietu 11, poz. 7:  

Czy Zamawiający dopuści serwety do osuszania rąk celulozowe w rozmiarze 50 x 
40cm?” 

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, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaga ń. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –  
tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaofer ował.  
 
Pytanie 42 : „Dot. Pakietu 12, poz. 1:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nawoju 2-warstwowego bibułowo-foliowego?” 
Odpowied ź 42: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania - zgodnie z odpowiedzi ą 
na pytanie nr 1 i 21 oczekuje zaoferowania podkładu  podfoliowanego z włókniny. 
 
Pytanie 43: „Dot. Pakietu 13, poz. 1:  

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwet niejałowych 2-warstawoych przy czym 
jedna z tych warstw ma być nieprzemakalna?” 
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Odpowied ź 43: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia w zakresie uj ętym w pytaniu – nie stawia wymagania, by jedna z wa rstw była 
nieprzemakalna. Asortyment opisany w pytaniu spełni a wymagania zamawiaj ącego 
w zakresie warstw, pod warunkiem zachowania pozosta łych wymaga ń. 
 
Pytanie 44: „Dot. Pakietu 15, poz. 4:  

Czy Zamawiający dopuści, aby taśma pochłaniająca pot znajdowała się jedynie w 
części czołowej czepka? Pozostałe parametry bez zmian.” 

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, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaga ń. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –  
tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaofer ował.  
 
Pytanie 45: „Do projektu umowy:  

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.” 

Odpowied ź 45: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
wzoru umowy. 
 
Pytanie 46: „Do projektu umowy:  

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie  
o następującej  (lub podobnej) treści: <<Ponadto strony dopuszczają podwyższenie lub 
obniżenie cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR 
lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma 
miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych 
przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.>>? 
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby 
zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował 
możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w 
szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli 
Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania 
aneksu o zmianie umowy.” 

Odpowied ź 46: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wzoru 
umowy. 
 
Pytanie 47: „Do projektu umowy: 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 
19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za 
wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny” 

Odpowied ź 47: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
wzoru umowy. 
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Pytanie 48: „Do projektu umowy: Jak należy rozumieć zwrot użyty 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 słowa <<wartości dostawy brutto 
objętej zamówieniem dla danego pakietu>> zostały zastąpione słowami <<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.” 

Odpowied ź 48: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wzoru 
umowy. Kara umowna b ędzie naliczana od warto ści dostawy brutto obj ętej zamówieniem, 
którego dotyczy opó źnienie lub naruszenie dla danego pakietu. 
 
Pytanie 49: „Do projektu umowy: 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, c lub d 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. 
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące 
orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.  
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r.  KIO/UZP 
767/09, <<mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest 
silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy 
Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej 
zrównoważone>>. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku 
z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 
2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu 
innych orzeczeniach.” 

Odpowied ź 49: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
wzoru umowy. 
 
Pytanie 50: „Pakiet 1 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm 
1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm 
1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 180 cm 
1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 240 cm 
2 szt. serweta z przylepcem 75 cm x 90 cm 
2 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm” 

Odpowied ź 50: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. Serweta główna 
(najistotniejsza w zestawie) nie spełnia wymaga ń Zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 51: „Pakiet 1 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z otworem samouszczelniającym się o średnicy 
3,5cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?” 

Odpowied ź 51: Zamawiaj ący zwraca uwag ę, że w formularzu cenowym wskazuje minimalne 
wielko ści poszczególnych elementów – asortyment uj ęty w pytaniu spełnia wymogi 
w zakresie rozmiaru. 
 
Pytanie 52: „Pakiet 1 poz.3 
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Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z otworem w rozmiarze 6x8cm?” 
Odpowied ź 52: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 53: „Pakiet 2 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm 
1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm 
1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 180 cm 
1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 240 cm 
2 szt. serweta z przylepcem 75 cm x 90 cm 
2 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm 
Z trzema fartuchami pakowanymi oddzielnie?” 

Odpowied ź 53: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. Serweta główna 
(najistotniejsza w zestawie) nie spełnia wymaga ń Zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 54: „Pakiet 2 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm 
1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm 
1 szt. serweta z wycięciem U 200 cm x 260 cm wycięcie U przylepne o wym. 8,5 cm x 85 
cm 
1 szt. serweta z przylepcem 170 cm x 180 cm 
4 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm” 

Odpowied ź 54: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 55: „Pakiet 2 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm 
1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm 
1 szt. serweta z wycięciem U 200 cm x 260 cm wycięcie U przylepne o wym. 8,5 cm x 85 
cm 
1 szt. serweta z przylepcem 170 cm x 300 cm 
1 szt. serweta z przylepcem 170 cm x 180 cm 
1 szt. nogawica 35 cm x 120 cm 
2 szt. taśma przylepna 10 cm x 50 cm 
4 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm 

Odpowied ź 55: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 56: „Pakiet 2 poz.4 
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Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm 
1 szt. serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm 
1 szt. serweta do histerektomii 170 cm x 200 cm z otworem przylepnym o wym. 30 cm x 
30 cm 
1 szt. serweta kroczowa 75 cm x 90 cm z otworem przylepnym o wym. 6 cm x 14 cm i 
przylepcem 
1 szt. serweta z przylepcem 75 cm x 90 cm 
2 szt. nogawica 70 cm x 120 cm 
1 szt. taśma przylepna 10 cm x 50 cm 
2 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm” 

Odpowied ź 56: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
 
Pytanie 57: „Pakiet 2 poz.5 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm 
1 szt. serweta 200 cm x 240 cm z otworem przylepnym o wym. O 12 cm 
2 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm” 

Odpowied ź 57: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. Serweta główna 
(najistotniejsza w zestawie) nie spełnia wymaga ń Zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 58: „Pakiet 4  

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 szt. serweta na stolik 100 cm x 150 cm 
1 szt. serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm 
1 szt. serweta okulistyczna 120 cm x 170 cm z otworem z folią operacyjną o wym. 10 cm 
x 10 cm, 2-ma kieszeniami na płyny, sztywnikiem 
1 szt. pokrowiec na tacę Fako 40 cm x 65 cm 
2 szt. pokrowiec na podłokietnik 35 cm x 75 cm 
2 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm” 

Odpowied ź 58: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu (brak serwety 
o rozmiarach od 140-150 x 180-200 cm). 
 
Pytanie 59: „Pakiet 5 poz2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nożyczkami o długości 11,5cm spełniający 
pozostałe wymaganie SIWZ?” 

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, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 60: „Pakiet 5 poz3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pęsetą o długości 13cm pakowane w opakowanie 
papier – folia, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?” 
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Odpowied ź 60: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 61: „Pakiet 5 poz4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stół narzędziowy w rozmiarze 120x90, 
igłami o długości 40mm, serwetą przylepna w rozmiarze 120x90, pakowane w 
opakowanie papier – folia, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?” 

Odpowied ź 61: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 62: „Pakiet 14  

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm 
1 szt. serweta do resekcji przezcewkowej 190 cm x 230 cm z otworem brzusznym O 3 cm 
i kroczowym O 6 cm, osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów ze 
sztywnikiem, filtrem, końcówką do podłączenia ssaka. Nogawice zintegrowane z całością 
serwety 
1 szt. taśma przylepna 10 cm x 50 cm 
4 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm” 

Odpowied ź 62: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 63: „Pakiet 15 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści czepki bez wydłużonej części przedniej?” 
Odpowied ź 63: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 64: „Pakiet 15 poz.4 

Czy Zamawiający dopuści czepki ze wstawką w części przedniej? ? 
Odpowied ź 64: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie 24 Zamawiaj ący dopuszcza takie 
rozwi ązanie. 
 
Pytanie 65: „Pakiet 17 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SSMMS?” 
Odpowied ź 65: Zamawiaj ący dopuszcza powy ższe rozwi ązanie, pod warunkiem spełniania 
przez tkanin ę wymogów wskazanej w formularzu cenowym normy. 
 
Pytanie 66: „Pakiet 18  

Czy Zamawiający dopuści koszule wiązane w talii i na szyi?” 
Odpowied ź 66: Koszule opisane w powy ższym pytaniu spełniaj ą wymagania zamawiaj ącego, 
o ile wi ązanie na szyi umieszczone jest w cz ęści tylnej (na karku). 
 
Pytanie 67 : „Pakiet 22 poz.1-2 

Czy Zamawiający dopuści pokrowce z folii o gramaturze 35g/m² bez podania grubości 
folii?” 

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, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
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Pytanie 68: „Pakiet 22 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści osłonę: 
Osłona 3 -częściowa z folii polietylenowej na ramię C RTG:  
część górna o wym. 100 cm  x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą 
umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu 
część dolna o wym. 80 cm x 150 cm  o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą 
umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu 
2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm 
Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG  
do wklejenia w  karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne 
opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne 
PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie 

Odpowied ź 68: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 69: „Pakiet 22 poz.4 

Czy Zamawiający dopuści pokrowce z folii o gramaturze 50g/m² bez podania grubości 
folii?” 

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, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 70: „Pakiet 1 ,7,8,9 

Prosimy o dopuszczenie zestawów pakowanych w opakowanie czterowarstwowe, tj. kar-
ton transportowy, torba foliowa (zabezpieczenie przed kurzem i pyłami), wentylowana 
torba foliowa (opakowanie jednostkowe zestawu), serweta na stolik narzędziowy (druga 
warstwa  opakowania o jałowej zawartości)” 

Odpowied ź 70: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu, 
jednak nie stawia dodatkowych wymaga ń, innych ni ż pierwotnie okre ślone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 71: „Pakiet 1,7,8,9 

Prosimy o dopuszczenie lepszego, bezpieczniejszego i wygodniejszego niż teleskopowy 
sposobu składania serwety na stolik Mayo, który gwarantuje bezpieczny, stopniowy i 
aseptyczny sposób aplikacji na stolik MAYO bez ryzyka jej zbrudzenia. Państwa zgoda 
podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru 
najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert.” 

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, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 72: „Pakiet 1,7,8,9 

Zestaw  spełnia wymagania  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.” 

Odpowied ź 72: Powy ższy tekst wykonawca okre ślił jako pytanie, jednak nie zawiera on 
żadnego pytania – zamawiaj ący traktuje go jako uzupełnienie pytania poprzednie go. Podane 
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w tekście parametry s ą zgodne z wymaganiami zamawiaj ącego (przy czym wymagana jest 
zgodno ść z norm ą EN 13795-1-3). 
 
Pytanie 73: „Pakiet 1 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalny do zabiegów chirurgicznych, 
którego skład jest godny z opisem SIWZ zawierającego dodatkowo, jedną taśmę lepną 
9x50 cm.” 

Odpowied ź 73: Zamawiaj ący zwraca uwag ę, że podany w formularzu skład zestawu jest składem 
minimalnym i wskazuje minimalne wielko ści poszczególnych elementów, a tak że wyjaśnia, 
że zaoferowanie dodatkowych elementów jest dopuszcza lne – opisany w pytaniu asortyment 
spełnia wymagania zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 74: „Pakiet 1 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn 
Skład zestawu: 
-1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190cm (owinięcie zestawu) 
-1 x serweta nieprzylepna 91x150 cm   
-1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13cm 
-1x serweta na stolik Mayo 80x142cm (sterylna pakowana osobno), 
-1x serweta do operacji kończyn 242x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się 
otworem Ø 5cm,” 

Odpowied ź 74: Zamawiaj ący zwraca uwag ę, że podany w formularzu skład zestawu jest składem 
minimalnym i wskazuje minimalne wielko ści poszczególnych elementów, a tak że wyjaśnia, 
że zaoferowanie dodatkowych elementów jest dopuszcza lne – opisany w pytaniu asortyment 
spełnia wymagania zamawiaj ącego, z zastrze żeniem zachowania pozostałych parametrów. 
 
Pytanie 75: „Pakiet 1 poz.2 

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn 
Skład zestawu: 
- 2 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm  
- 1 x serweta na stolik Mayo min.  77 x 142 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,” 

Odpowied ź 75: Zamawiaj ący zwraca uwag ę, że podany w formularzu skład zestawu jest składem 
minimalnym i wskazuje minimalne wielko ści poszczególnych elementów, a tak że wyjaśnia, 
że zaoferowanie dodatkowych elementów jest dopuszcza lne – opisany w pytaniu asortyment 
spełnia wymagania zamawiaj ącego, z zastrze żeniem zachowania pozostałych parametrów. 
 
Pytanie 76: „Pakiet 1 poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn 
Skład zestawu: 
- 2 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 m  
- 1 x serweta na stolik Mayo min.  77 x 142 cm,  
- 1 x stokineta 55x37,5 cm 2-warstwowa 
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm 
- 2 x ręcznik chłonny  
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniajacym 
się otworem Ø 5 cm” 

Odpowied ź 76: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
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cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 77: „Pakiet 7 

Poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu otolaryngologicznego,  
Skład zestawu: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu) 
- 1 x serweta na stoli Mayo min.  77x142 cm, 
- 1 x serweta na głowę dwuczęściowa, przylepna typu >>turban<< 107x82,5 cm 
- 1 x serweta 196x279cm z przylepnym wycięciem U 6x63cm, ze wzmocnieniem 
chłonnym 43x51 cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia , zintegrowane  
2 podwójne organizatory przewodów, boki z folii PE.” 

Odpowied ź 77: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 78: „Pakiet 7 Poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji laryngologicznych  
-1x serweta na stolik narzedziowy140x190cm 
-2x recznik chłonny 30x20cm 
-1x serweta główna 157,5x200cm z de centralnym ok. 1/3 długości serwety, owalnym, 
przylepnym otworem 8x10cm.” 

Odpowied ź 78: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. Serweta główna 
nie spełnia wymaga ń Zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 79: „Pakiet 8 Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do małych operacji  
-1x serweta na stolik narzedziowy140x190cm 
-2x recznik chłonny 30x20cm 
-1x serweta główna 157,5x200cm z de centralnym ok. 1/3 długości serwety, owalnym, 
przylepnym otworem 8x10cm.” 

Odpowied ź 79: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. Serweta główna 
nie spełnia wymaga ń Zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 80: „Pakiet 8 Poz.1 

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do małych operacji 
Skład zestawu: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm  
- 1 x taśma przylepna, 8 x 40 cm 
- 1 x ręcznik chłonny  
- 1 x serweta główna 221x240 cm, nieprzylepna, z de centralnym otworem Ø 12” 

Odpowied ź 80: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 81: „Pakiet 8 Poz. 2 



 

strona 17 z 21 

Prosimy o dopuszczenie jałowego małego zestawu chirurgicznego: 
Skład zestawu: 
-1x serweta na stolik narzędziowy 14x190cm 
-4 x serweta 75x98cm, przylepna 
- 2x ręcznik chłonny” 

Odpowied ź 81: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 82: „Pakiet 9 

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. 
Skład zestawu: 
- 1 x serweta  na stolik narzędziowy min.152x190 cm 
- 1 x serweta  na stolik Mayo  min. 75x141 cm 
-  1  x  taśma lepna, 10x50 cm 
- 1 x serweta do operacji kończyny 221x328 cm, z elastycznym,  samouszczelniajacym 
się otworem   Ø 4 cm, ze wzmocnieniem chłonnym  wokół otworu, 4 zintegrowane 
organizatory przewodów” 

Odpowied ź 82: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 83: „Pakiet 14 

Prosimy o dopuszczenie jałowego zestawu urologicznego TUR. 
Skład zestawu:  
-1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm 
-1x ręcznik chłonny 30x20cm 
-1xtasma Lepna 9x50cm 
-1x serweta główna 250-280x280cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym 
otworem brzusznym Ø 6cmcm, z  otworem na prącie Ø 5cm, ze wzmocnieniem 
foliowym wokół otworów, osłona na palec, z torba na płyny z filtrem i portem do ssaka, 
2 uchwyty na przewody” 

Odpowied ź 83: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 84: „dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z serwetą górną samoprzylepną o 
wymiarze 200x150 cm– reszta składu bez zmian, przy zachowaniu pozostałej treści 
SIWZ bez zmian?” 

Odpowied ź 84: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 85: „dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2  

Czy Zamawiający dopuści  zestaw serwet z wycięciem „U” w składzie jak poniżej przy 
zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

” 
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Odpowied ź 85: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 86: „dotyczy pakietu nr 6 pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści  zestaw ginekologiczny w składzie jak poniżej  przy 
zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

 

 
Odpowied ź 86: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 87: „dotyczy pakietu nr 6 pozycja 3  

Czy Zamawiający dopuści  zestaw ginekologiczny w składzie jak poniżej  przy 
zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian? 
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” 
Odpowied ź 87: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 88: „dotyczy pakietu nr 7 pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści  zestaw do operacji głowy/szyi w składzie jak poniżej  przy 
zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

 
 
Lub 
 

 
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 (obie wersje), z zachowaniem pozostały ch wymaga ń. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, 
by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 89: „dotyczy pakietu nr 7 pozycja 2  

Czy Zamawiający dopuści  zestaw do operacji laryngologicznej z otworem 
samoprzylepnym o średnicy 7 cm przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?” 

Odpowied ź 89: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
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Pytanie 90: „dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści  zestaw do małych operacji z w składzie jak poniżej  przy 
zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

” 
Odpowied ź 90: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 91: „dotyczy pakietu nr 8 pozycja 2  

Czy Zamawiający dopuści  zestaw do małych do zamykania ran z w składzie jak poniżej  
przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

 
Odpowied ź 91: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 92: „dotyczy pakietu nr 17 pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści  fartuchy w rozmiarach adekwatnych do podanych M-L, L-
LL, XL-XL, XXL-XLL  przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?” 

Odpowied ź 92: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 93: „dotyczy pakietu nr 17 pozycja 2  

Czy Zamawiający dopuści  ubranie chirurgiczne o gramaturze 35g/m2 przy zachowaniu 
pozostałej treści SIWZ bez zmian?” 

Odpowied ź 93: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 94: „dotyczy pakietu nr 17 pozycja 2  

Czy Zamawiający dopuści  ubranie chirurgiczne wykonane z materiału typu spunbond 
(bawełnopodobna) o gramaturze 49g/m2 przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez 
zmian?” 

Odpowied ź 94: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
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wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jas no wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
 
Pytanie 95: „dotyczy pakietu nr 21 pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści  pościel jednorazową w składzie jak poniżej przy zachowaniu 
pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

” 
Odpowied ź 95: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
Pytanie 96: „dotyczy pakietu nr 24 pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści  pokrowiec na łóżko o wymiarze 220 x 80 cm przy 
zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?” 

Odpowied ź 96: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu. 
 
 
 Ponadto w związku z wynikłą omyłką w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(w załączniku nr 5 do SIWZ: Formularz oferty), polegającą na omyłkowym podaniu w tym formularzu 
w punkcie 1 okresu 2 lat, zamawiaj ący koryguje tre ść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w tym zakresie informując, iż cena zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym 
stanowiącym załącznik nr 1.1 do oferty obejmuje okres 12 miesi ęcy (1 rok).  Sporz ądzając ofert ę 
należy niniejsz ą korekt ę nanieść na wzorze formularza oferty.  
Okres obowiązywania umowy określony w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia został podany prawidłowo. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 17.07.2014 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 11.30 . 

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
 

 
          


