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LAS-2960/3-PN/77-2015       Rybnik, dnia 18.01.2016 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów z włóknin medycznych (zamówienie nr LAS-2960-PN/77-2015) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 23.12.2015 r., pod nr 189161-2015 
 
W związku z wniesionym przez wykonawców zapytaniami, zama wiający udziela poni ższych 
odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podan ą modyfikacj ę. 

 
Pytanie 1: „Pakiet nr 5, poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji 
ginekologicznych o składzie: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm  
2 ręczniki celulozowe o wym. 30 x 40 cm 
1 serweta na stolik Mayo o wym. 80 x 145 cm 
1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24 cm 
1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 x 50 cm 
1 serweta ginekologiczna o wym. 240/260 x 230 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny 
dolne, z otworem w okolicy odbytu 10 x 15 cm 
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 1-3. Składa się na całej powierzchni 
z 2 warstw – nieprzepuszczalnej folii oraz wysokochłonnej włókniny. Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania w pakiecie 5 pozycja 1 obło żeń 
o charakterystyce opisanej w pytaniu. Zamawiaj ący wskazuje, że obło żenia do zabiegów 
ginekologicznych okre ślone s ą w pakiecie nr 4 i w tym pakiecie zamawiaj ący dopuszcza 
zaoferowanie asortymentu zarówno pierwotnie okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jak równie ż asortymentu opisanego w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu 
dodatkowych wymaga ń określonych przez Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nan ieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 2: „Pakiet nr 5, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści możliowść zaoferowania sterylnego zestawu do zabiegów 
brzuszno-kroczowych o składzie: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 
2 ręczniki celulozowe o wym. 30 cm x 20 cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm 
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1 serweta do zabiegów brzuszno-kroczowych o wym. 230 cm x 302 z otworem w obszarze 
jamy brzusznej 28 cm x 32 cm oraz otworem w okolicy krocza 10 cm x 15 cm 
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 1-3. Składa się na całej powierzchni z 2 
warstw – nieprzepuszczalnej folii oraz wysokochłonnej włókniny. Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania w pakiecie 5 pozycja 2 obło żeń 
o charakterystyce opisanej w pytaniu. Zamawiaj ący wskazuje, że obło żenia do zabiegów 
ginekologicznych okre ślone s ą w pakiecie nr 4 i w tym pakiecie zamawiaj ący dopuszcza 
zaoferowanie asortymentu zarówno pierwotnie okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jak równie ż asortymentu opisanego w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu 
dodatkowych wymaga ń określonych przez Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nan ieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 3: „Pakiet nr 9, poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji ręki 
i przedramienia z 2 ręcznikami pakowanymi osobno? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 4: „Pakiet 10, poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji biodra 
posiadającego 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 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 5: „Pakiet 10, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji biodra 
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 operacyjna (podkład pod kończynę) 150x150cm 
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33x110cm  
2 foliowe taśmy samoprzylepne 10x50cm  
1 serweta wzmocniona 200x240 z wycięciem >>U<< 10x80cm  
1 serweta samoprzylepna 175x260cm (ekran anestezjologiczny).  
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 6: „Pakiet 11, poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny/stawu 
kolanowego posiadającego 1 taśmą samoprzylepną? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 6: 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 – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 7: „Pakiet 11, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny/stawu 
kolanowego posiadającego 1 taśmę samoprzylepną oraz drugą taśmę samoprzylepną 
w osobnym opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 8: „Pakiet 11, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny/stawu 
kolanowego 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” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 9: „Pakiet 12, 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 rak 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 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 10: „Pakiet 12, poz. 2 
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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 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 11 : „Dotyczy Pakietu nr 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10niżej opisanego zestawu, 
spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm 
(wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo 
• 4 ręczniki do rąk 
• 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm 
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm 
(wzmocnienie serwety 75x190cm) 
• 1 przylepna serweta średnia z warstwą chłonną i 
organizatorami przewodów 180 x 180 cm, warstwą chłonną 25 x 
60 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata 
chłonna) 
• 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm 
• 1 elastyczny bandaż 12cmx6m 
• 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 25 x 60 
cm (3-warstwowe na całej powierzchni) 
• 1 serweta z wycięciem >>U<< z warstwą chłonną i organizatorami przewodów, 
230x260cm, wycięcie 20 x 100 cm, warstwa chłonna 75 x 140 cm (3-warstwowa w części 
dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna) 
• 1 serweta przylepna duża 150x240cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami 
przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 12 : „dotyczy Pakietu nr 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 niżej opisanego zestawu, 
spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 
cm  (wzmocnienie serwety 65x85cm)  
• 4 ręczniki do rąk 
• 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm 
• 1 serweta na stół do Instrumentarium 
składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 
75x190cm) 
• 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm 
• 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, 
z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 50 x 100 cm, z organizatorami 
przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna) 
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
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Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 13 : „dotyczy Pakietu nr 13 poz. 13.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13.1 serwety z wycięciem 
U o wymiarach 7x70cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 14 : „dotyczy Pakietu nr 13 poz. 13.9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13.9 sterylnej osłony 
na kończynę o wymiarach 22x75cm lub 32x120 cm, spełniającej pozostałe wymagania 
zawarte w SIWZ?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 15 : „Pakiet 2, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm  
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, 
warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350% 
1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm 
Serweta w górnej części wykonana z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, a w dolnej 
części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością 
serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3 cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną 
lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka 
o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym 
brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki 
portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy  
1 x Taśma przylepna  o  wym. 10 x 50cm 
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm 
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² ?” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 16 : „Pakiet 2, pozycja 2 

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej  specyfikacji 
pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydz ielania z pakietów poszczególnych pozycji. 
 
Pytanie 17 : „Pakiet 3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany podwójnie w torbę papierowo-foliową oraz 
dodatkowo w serwetę o składzie: 
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm 
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, 
warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%. 
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1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm 
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej 
serwety. 
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. 
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, 
 z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie 
jako worka na odpady medyczne. 
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 
cm x 60 cm.  
Chłonność serwety 350%.  
1 x Serweta okulistyczna o wym. 120 cm x 170 cm 
Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z otworem  z folią operacyjną o wym. 
10 cm x 10 cm, 2 - ma kieszeniami na płyny, sztywnikiem    
1 x Pokrowiec na tacę Fako o wym. 40 cm x 65 cm   
Pokrowiec dwuwarstwowy (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, 
warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350% 
2 x Pokrowiec na podłokietnik o wym. 35 cm x 75 cm 
Pokrowiec  dwuwarstwowy (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, 
warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350% 
2 x  Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm 
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²         ?” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 18 : „Pakiet 5 

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki 
notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na 
podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4  Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i posiadają następujące 
dokumenty: 
- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, 
- oświadczenie, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych. 
Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania 
wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący dopu ści takie zestawy, pod warunkiem spełniania wymogów 
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. – o wyrobach medyczny ch. 
 
Pytanie 19:  „Pakiet 5, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z: 
- z narzędziem do mycia pola operacyjnego plastikowe, proste– dł 14 cm 
- z tupferami  z gazy bawełnianej 20 nitkowej o min. wym. 20x 20cm lub 30x30cm? 
Pozostałe składowe ilości i parametry zestawu bez zmian.” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, z zastrze żeniem rozmiaru tupferów 30 x 30 cm – przy zachowani u 
dodatkowych wymaga ń określonych przez Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nan ieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 20 : „Pakiet 5, poz. 1 
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Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by elementy zestawu posiadały oznakowania 
w formie piktogramów?” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie wymaga w tej pozycji posiadania przez elemen ty zestawu 
oznakowa ń w formie piktogramów. 
 
Pytanie 21 : „Pakiet 5, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z: 
- pęseta plastikowa anatomiczna– dł. 13 cm 
.- serwetą włókninową dwuwarstwową, nieprzylepną o min wym.50 cm x 70 cm , min 
gramatura 53 g/m2, 
 1 szt. serweta włókninowa dwuwarstwowa samoprzylepna o min wym. 50 cm x 75 cm 
z otworem i min gramaturze 53g/m2 
-  opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm (zapakowany), 
zestaw zapakowany w opakowanie papier-folia? 
Pozostałe składowe ilości i parametry zestawu bez zmian.” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu – ze wzgl ędu na opakowanie papier-folia.  
 
Pytanie 22 : „Pakiet 5, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z: 
serweta na stół narzędziowy- 120x90cm 
tampony z gazy bawełnianej min 20x 20cm lub 30x30cm 
igła– 0,7x40mm 
 igła – 0,8x40mm 
1 szt. serweta włókninowa dwuwarstwowa samoprzylepna wokół otworu 10 cm o min wym. 
120x90 cm, 
1 szt. kleszczyki plastikowe typu korcang. 18cm 
1 szt. fartuch chirurgiczny L, 1 szt. opatrunek z folii poliuretanowej 10cmx15cm? 
Pozostałe składowe ilości i parametry zestawu bez zmian.” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu.- za mała serweta  
 
Pytanie 23 : „Pakiet 5, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłotrzymaczem metalowy  15cm? 
Pozostałe składowe ilości i parametry zestawu bez zmian.” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie 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” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 87 
 
Pytanie 24 : „Pakiet 13, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści serwety wycięciem U wym .wycięcia 65 cm x 6 cm, spełniające 
pozostałe wymagania w siwz?” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie 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” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 25 : „Pakiet 13, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 75 cm x 90 cm , spełniające pozostałe 
wymagania w siwz?” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p owyższym 
pytaniu, poniewa ż spełnia on wymagania Zamawiaj ącego w zakresie rozmiaru – przy zachowaniu 



 

strona 8 z 18 

dodatkowych wymaga ń określonych przez Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nan ieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 26 : „Pakiet 13, poz. 3 

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie 
większej ilości konkurencyjnych ofert?” 

Odpowied ź 26: Zamawiaj ący nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej  specyfikacji 
pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydz ielania z pakietów poszczególnych pozycji.  
 
Pytanie 27 : „Pakiet 13, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 150 cm x 180 cm , spełniające pozostałe 
wymagania w siwz?” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p owyższym 
pytaniu, poniewa ż spełnia on wymagania Zamawiaj ącego w zakresie rozmiaru – przy zachowaniu 
dodatkowych wymaga ń określonych przez Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nan ieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 28 : „Pakiet 13, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 50 cm x 75 cm , spełniające pozostałe 
wymagania w siwz?” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p owyższym 
pytaniu, poniewa ż spełnia on wymagania Zamawiaj ącego w zakresie rozmiaru – przy zachowaniu 
dodatkowych wymaga ń określonych przez Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nan ieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 29 : „Pakiet 13, poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści serwety/ręczniki do rąk  o wym. 40 cm x 40 cm  wykonane 
z włókniny spunlace o gramaturze 50g/m²    ? 

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 – 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” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji 
 
Pytanie 30 : „Pakiet 13, poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wym. 80 cm x 140cm, w kształcie 
worka, dwuwarstwową (włóknina + laminat) w części środkowej serwety, gramatura 
serwety 80g/m ². Boki i część dolna serwety jednowarstwowe z PE o gramaturze 50g/m ²? 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 31 : „Pakiet 14, poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wym. 30 cm x 80 cm , spełniające pozostałe 
wymagania w siwz?” 

Odpowied ź 31: Zamawiaj ący wskazuje, że pakiet nr 14 zawiera komplety po ścieli jednorazowej, 
natomiast zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 13, pozycja  13.9 (sterylna osłona 
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na kończynę w kształcie worka) asortymentu zarówno pierwotnie określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jak równie ż asortymentu opisanego w powy ższym pytaniu, 
poniewa ż spełnia on wymagania Zamawiaj ącego w zakresie rozmiaru osłon dla tej pozycji – pr zy 
zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez Zamawiaj ącego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówie nia” nanie ść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 32 : „PAKIET NR 2 Poz. nr 1  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 

urologicznego TUR posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki 
w rozmiarze 150 x 100 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.” 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 33 : „PAKIET NR 3 Poz.  nr 1-  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 

do zabiegów okulistycznych spełniających wymagania SIWZ, posiadającego w swoim 
składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 160 cm?” 

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
 
Pytanie 34:  „PAKIET NR 5 Poz.  nr 2; 4 - czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawów, w których 

serwety włókninowe wchodzące w skład zestawu spełniają normę EN 13795-1-3, jako 
produkty pełnobarierowe?” 

Odpowied ź 34: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiaj ący oczekuje zaoferowania 
zestawów, w których materiał obło żenia i fartuchów bezwzgl ędnie spełnia wymogi normy EN 
13795 1-2-3. 
 
Pytanie 35 : „PAKIET NR 5 Poz.  nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów nie 

owiniętych dodatkowo w serwetę na stolik instrumentariuszki pakowanych w tackę typu 
blister z dwoma wgłębieniami? Pozostałe parametry i skład bez zmian.” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści zaoferowania asortymentu 
zapakowanego w inny sposób, ni ż wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówie nia.  
 
Pytanie 36 : „PAKIET NR 5 Poz.  nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów nie 

owiniętych dodatkowo w serwetę na stolik instrumentariuszki pakowanych w tackę typu 
blister z trzema wgłębieniami? Pozostałe parametry i skład bez zmian” 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 37 : „PAKIET NR 6 Poz. nr 2-  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia 

wykonanego z lamiantu 2- warstwowego na całej powierzchni ( folia polietylenowa- 
włóknina polipropylenowa)? Pozostałe parametry bez zmian.” 
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Odpowied ź 37: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 38 : „PAKIET NR 6 Poz.  nr 2 - czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do cięcia 

cesarskiego, w którym serweta główna ułożona jest w pozycji litotomijnej tj. płasko na 
stole?” 

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń, niż określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Jednocze śnie zamawiaj ący wyja śnia, że serweta b ędzie 
stosowana przy uło żeniu pacjentki w pozycji litotomijnej. 
 
Pytanie 39 : „PAKIET NR 12 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 39: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 40 : „PAKIET NR 13 Poz.  nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 

z wycięciem U w rozmiarze 10 x 60 cm? Pozostałe parametry bez zmian” 
Odpowied ź 40: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 41 : „PAKIET NR 2-4; 5 (poz. 1;3); 6-13 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwet oraz 

zestawów, w których serwety oraz fartuchy wchodzące w skład zestawu są w klasie 
I palności?” 

Odpowied ź 41: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń, poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 42 : „Pak 2 poz. 2:  

Czy Zamawiający wyłączy pozycję nr.2 do osobnego pakietu, umożliwi to złożenie 
konkurencyjnej oferty?” 

Odpowied ź 42: Zamawiaj ący nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej  specyfikacji 
pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydz ielania z pakietów poszczególnych pozycji. 
 
Pytanie 43 : „Pak. 2 poz. 2:  

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do zabiegów PCNL o składzie: 

Opis Ilość  Rozmiar Kształt 
otworu 

Wymiar 
otworu 

serweta z przylepcem i 
kieszenią na płyny z 

kształtką 
1 L3 300x180 PROST. 22x15 

serweta na stół instrum. 1   190x150     

Odpowied ź 43: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
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Pytanie 44 : „Pak. 3 poz.1:  

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do zabiegów okulistycznych 
w składzie: 

Opis Ilość  rozmiar Kształt 
otworu 

Rozmiar 
otworu 

Serweta z otworem o śr. 8 
cm, folią chirurgiczną 
i  2 zintegrowanymi 

kieszeniami na płyny (30 x 
20 cm)  

1 L3 150x150 OKRĄG 8 

serweta na stół instrum. 1   190x150     
+ Osobno pakowane podłokietniki. 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podwójnego pakowania w torbę papierowo-foliową 
oraz dodatkowo w papier krepowany, jeśli zestaw owinięty jest w serwetę na stół 
instrumentalny?” 

Odpowied ź 44: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  Jednocze śnie zamawiaj ący wyja śnia, że wymóg podwójnego 
pakowania w torb ę papierowo- foliow ą oraz dodatkowo w papier krepowany jest spełniony, 
w przypadku, gdy zestaw owini ęty jest w serwet ę na stół instrumentalny. 
 
Pytanie 45 : „Pak.4 poz.1:  

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych 
o składzie: 

opis ilość  rozmiar Kształt 
otworu 

Rozmiar 
otworu 

serweta z otworem i 
zintegrowanymi 

nogawicami, taśma 
przylepna w części 

brzusznej 

1 L3 245x180 PROST. 15x10 

serweta  
przeznaczona pod pośladki 1 L2 90x75     

taśma medyczna 2 Spunlace 50x9     
serweta na stół instrum. 1   190x150     
serweta na stolik Mayo 1   145x80     

serwetki do rąk 4 włók. 
kom. 40x20     

Odpowied ź 45: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu.  
 
 
Pytanie 46 : „Pak. 4 poz. 2:  

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o składzie: 
 

opis ilość  rozmiar 

serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz 
ekranem anestezjologicznym; w górnej części 

otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia 
chirur., w częsci dolnej otwór 15x10cm z klapką 
30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej 

1 L3 260x240 



 

strona 12 z 18 

serweta  
przeznaczona pod pośladki 1 L2 90x75 

taśma medyczna 1 Spunlace 50x9 
kieszeń na płyny 1 PE - 2K 42x35 

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

serwetki do rąk 4 włók. 
kom. 40x20 

Odpowied ź 46: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 47 : „Pak. 7 poz. 1:  

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danej pozycji do osobnego pakietu?” 
Odpowied ź 47: Zamawiaj ący nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej  specyfikacji 
pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydz ielania z pakietów poszczególnych pozycji. 
 
Pytanie 48 : „Pak. 7 poz. 1:  

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o składzie: 
skład ilość  rozmiar 

serweta z przylepcem 1 L3 240x150 

serweta z przylepcem 1 L3 180x170 
serweta z przylepcem - przylepiec 

na szerszym boku 2 L3 90x75 

taśma medyczna 1 Spunlace 50x9 
serweta na stół instrum. 1   190x150 
serweta na stolik Mayo 1   145x80 

serwetki do rąk 4 włók. 
kom. 40x20 

Odpowied ź 48: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 49 : „Pak. 8 poz. 2:  

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
opis ilość  rozmiar 

serweta z przylepcem 2 TF 180x150 

serweta z przylepcem 2 TF 90x75 
serweta (owinięcie) 1 TF 150x90 

Jeżeli Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie danego zestawu to czy wyłączy daną 
pozycję do osobnego pakietu? Umożliwi to zaoferowanie oferty konkurencyjnej.” 

Odpowied ź 49: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. Zamawiaj ący nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej  
specyfikacji pakietów w trakcie procedury przetargo wej, ani wydzielania z pakietów 
poszczególnych pozycji.  
 
 
Pytanie 50 : „Pak. 9 poz.1:  
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Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

opis ilość  rozmiar Kształt 
otworu 

Wielkość 
otworu 

serweta w kształcie litery T 
z otworem i elementem 

elastycznym  
1 L3 260x240 OKRĄG 5 

taśma medyczna 1 Spunlace 50x9     
pokrowiec na kończynę 

górną pacjenta 1 L2 75x37     

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

serwetki do rąk 4 włók. 
kom. 40x20     

Odpowied ź 50: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu . 
 
Pytanie 51 : „Pak. 9 poz.2:  

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
 

Odpowied ź 51: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 52:  „Pak. 9 poz.2:  

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

opis ilość  rozmiar Kształt 
otworu 

Wielkość 
otworu 

serweta z elementem 
elastycznym i otworem 1 L3 300x240 OKRĄG 4 

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

serwetki do rąk 4 włók. 
kom. 40x20     

Odpowied ź 52: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 53 : „Pak.10 poz. 1:  

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

opis ilość  rozmiar Rodzaj 
wycięcia 

Rozmiar 
wycięcia 

serweta z przylepcem 1 L3 260x240 WYCIĘC. 
U 100x20 

serweta z przylepcem 1 L3 240x150     

opis ilość  rozmiar Kształt 
otworu 

Wielkość 
otworu 

serweta z elementem 
elastycznym i otworem 1 TF 200x180 OKRĄG 4 

serweta (do owinięcia) 1 TF 180x150     
serweta na stolik Mayo 1   145x80     

fartuch Standard L 1         
fartuch Standard XL 1         
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pokrowiec na nogę 1 L3 120x37     
kieszeń na płyny z 

kształtką 1 PE - 1K 40x30     

taśma medyczna 6 Spunlace 50x9     
serweta na stół instrum. 1   190x150     
serweta na stolik Mayo 1   145x80     

serwetki do rąk 4 włók. 
kom. 40x20     

Odpowied ź 53: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 54 : „Pak.11 poz. 1:  

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

opis ilość  rozmiar Kształt 
otworu 

Wielkość 
otworu 

serweta z otworem 
elastycznym 1 L3 320x240 OKRĄG 6 

pokrowiec na nogę 1 L3 75x37     
taśma medyczna 2 Spunlace 50x9     

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

serwetki do rąk 4 włók. 
kom. 40x20     

Odpowied ź 54: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 55 : „Pak.12 poz.1:  

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

opis ilość  rozmiar   Rodzaj 
wycięcia 

Kształt 
wycięcia 

serweta z wycięciem i 
przylepcem 1 L2 240x150     WYCIĘC. 

U 63x7 

serweta z przylepcem 1 L2 240x180         
serweta na stół instrum. 1   190x150         
serweta na stolik Mayo 1   145x80         

serwetki do rąk 2 włók. 
kom. 40x20         

taśma medyczna 1 Spunlace 50x9         
 
Odpowied ź 55: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 56 : „Pak.12 poz.2:  

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

opis ilość  rozmiar Kształt 
otworu 

Wielkość 
otworu 
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serweta z otworem i 
przylepcem wokół otworu 1 TF 240x180 OKRĄG 10 

serweta(owinięcie) 1 TF 180x150     

serwetki do rąk 1 włók. 
kom. 40x20     

 
Odpowied ź 56: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytania 57- 61 Do projektu umowy:  
Pytanie 57 : „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 57: Zamawiaj ący wprowadza nast ępującą modyfikacj ę nadając nowe brzmienie 
dla § 1 ust. 4: „Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo realizowania zamówie ń na towar w ilo ściach 
uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb oraz do ogr aniczenia zamówienia w zakresie 
rzeczowym i ilo ściowym. Ograniczenie do 80% przedmiotu umowy nie st anowi odst ąpienia 
od umowy nawet w cz ęści i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek  roszcze ń, w tym 
odszkodowawczych”. Zamawiaj ący wprowadza tak że nast ępującą modyfikacj ę, nadając nowe 
brzmienie dla § 1 ust. 5: „Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okre ślają załączniki nr 1.1 
oraz nr 1.1.A do umowy (formularz cenowy – wg ofert y oraz wymagania dotycz ące zestawów).” 
W konsekwencji zmianie ulegaj ą załączniki do umowy, poprzez doł ączenie do niej zał ącznika nr 
1.1.A - wymagania dotycz ące zestawów.”  
 
Pytanie 58 : „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 58: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 
Pytanie 59 : „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. 
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Odpowied ź 59: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 
Pytanie 60 : „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 60: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. Jednocze śnie zamawiaj ący wyja śnia, że kara umowna przewidziana w § 5 
ust. 1 wzoru umowy odnosi si ę do warto ści dostawy brutto obj ętej danym zamówieniem, a nie 
do warto ści pakietu. 
 
Pytanie 61 : „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 61: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 62 : „Dotyczy pozycji 4.1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie: 

 
Parametry zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 62: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 63 : „Dotyczy pozycji 4.2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie: 
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Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 63: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 64 : „Dotyczy pozycji 6.1  

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu w którego skład wchodzą: 
-serweta do okrycia noworodka 77/77cm 
-podkład chłonny 40/60cm 
-fartuchy chirurgiczne z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 
Pozostałe składowe i parametry zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 64: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 65 : „Dotyczy pozycji 6.2 

Czy Zamawiający dopuści  
-serwetę do cięcia cesarskiego dwuwarstwową o wymiarze 175/350cmx300cm, 
-chłonną serwetę dla noworodka o wymiarze 77/77cm, 
-fartuchy z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2? 
Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 65: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 66 : „Dotyczy pozycji 7.1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w składzie zestawu uniwersalnego, znajdowała 
się 
- serweta o wymiarze 175/175cm zamiast 200/170cm 
-taśma samoprzylepna o wymiarze 9/49cm 
-ręczniki celulozowe o wymiarach 18/25cm 
Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 66: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 67 : „Dotyczy pozycji 7.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w zestawie: 
-serwet na stolik Mayo miała wymiary 79/145cm? 
-znajdowały się fartuchy z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2? 
Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 67: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
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Pytanie 68 : „Dotyczy pozycji 9.2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zestaw nie był wyposażony w ręczniki 
do osuszania dłoni? 
Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników osobno? 
Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 68: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu nie wyposa żonego 
w ręczniki, natomiast zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu zawieraj ącego r ęczniki 
pakowane osobno, przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez Zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 69 : „Dotyczy pozycji 11.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w zestawie znajdowała się osłona na kończynę 
o wymiarze 22/75cm oraz taśma lepna o wymiarze 9/49cm? 
Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 69: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 70 : „Dotyczy pozycji 12.1  

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie: 

 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.” 
Odpowied ź 70: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 71 : „Dotyczy pozycji 12.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby serweta główna wyposażona była w otwór 
7cm? 
Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 71: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin składania 
ofert ustalony pismem - modyfikacj ą 2 - z dnia 04.01.2016 r. - do dnia 22.01.2016 r.  do godziny 
10:00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10:30 . 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
            


