
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Katowicach  40-027  Katowice ul. Francuska 20-24 

 
Katowice, dn. 30.06.2022r. 

 
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu 

nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń,   
                    Nr sprawy: ZP-22-079UN 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1, Pakiet nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający w pakiecie 7 pkt. 1 wyrazi zgodę na dopuszczenie rozmiaru 2,6 x 5,1 cm? Pozostałe 
parametry zgodne.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  
 
Pytanie 2, Pakiet nr 3  
Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia- folia? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 3, Pakiet nr 22 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty celulozowej w rolkach po 250 g w ilości 360 op ? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 4, dot. projektu umowy § 4 ust. 1 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 4 ust. 1 projektu umowy w następujący sposób: 
„ 1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub 
braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 9 b niniejszej 
umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości brutto nie 
dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pytanie 5, dot. projektu umowy  § 4 ust. 2 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 4 ust. 2 projektu umowy w następujący sposób:  
„2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto niewykorzystanej 
części umowy.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pytanie 6, Pakiet nr 2 poz. 1-9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów sterylizowanych również radiacyjnie zgodnie z 
normą PN-EN ISO 11137? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 7, Pakiet nr 2 poz. 1-7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o gramaturze 60g/m2 (+/- 2g/m2)? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 8, Pakiet nr 2 poz. 1-9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach handlowych większych niż 100 
szt? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. . Ilość sztuk w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna przez ilości 
oferowane w opakowaniu, bez reszty. 
 
Pytanie 9, Pakiet nr 2 poz. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z taśmą lepną na dłuższym boku? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
 
 



Pytanie 10, Pakiet nr 2 poz. 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 120 x 150 cm, z otworem o średnicy 7 
cm otoczonym taśmą lepną? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 11, Pakiet nr 2 poz. 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 90 x 120 cm, z otworem o średnicy 10 
cm otoczonym taśmą lepną? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  
 
Pytanie 12, Pakiet nr 2 poz. 8  
Pakiet nr 2, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia na stolik Mayo o wymiarach 
80 x 140 cm, z warstwą chłonną 60 x 140 cm, na całej długości, w części środkowej  serwety. Folia 
niepiaskowana? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami. 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 13, Pakiet nr 2 poz. 9  
Pakiet nr 2, poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę z taśmą lepną o 
wymiarach 50 x 10 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  
 
Pytanie 14, Pakiet nr 4 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Ilość metrów w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna przez 
ilości oferowane w opakowaniu, bez reszty. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana 
cena jest ceną za opakowanie 100 mb.  
 
Pytanie 15, Pakiet nr 4 poz. 2-3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy bawełnianej 13-nitkowej? 
Odp.: Nie dopuszcza.  
Zamawiający koryguje omyłkę w opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:  
Było: „Gaza  bawełniana niejałowa 16 nitkowa”  
Jest: „Gaza  bawełniana niejałowa 17 nitkowa”  
Skorygowany załącznik nr 4 (Pakiet nr 4) w wersji edytowalnej w załączeniu.  
Pytanie 16, Pakiet nr 4 poz. 2-3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy bawełnianej 17-nitkowej? 
Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 15.  
 
Pytanie 17, Pakiet nr 8 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca nawiniętego na szpulce? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 18, Pakiet nr 8 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca wykonanego z tkaniny bawełnianej? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 19, Pakiet nr 8 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych zbiorczo a’24 sztuki z podaniem 
ceny za 1 sztukę? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 
Pytanie 20, Pakiet nr 9 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki 
musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość 
opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty. 
 
Pytanie 21, Pakiet nr 9 poz. 2  
Pakiet nr 9, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’6 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki 
musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość 
opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty. 



 
Pytanie 22, Pakiet nr 11 poz. 1-2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Ilość sztuk w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna przez 
ilości oferowane w opakowaniu, bez reszty. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana 
cena jest ceną za opakowanie 100 sztuk. 
 
Pytanie 23, Pakiet nr 11 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 10x12cm z 
systemem ramki i taśmą do opisu, w kształcie ośmioboku, bez dodatkowych, zintegrowanych pasków 
mocujących? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 24, Pakiet nr 12 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: 
1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 75cm 
1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 75cm, z centralnym otworem o śr. 7 cm 
5 x Kompres włókninowy 40G 4W 5cm x 5cm 
7 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 30cm x 30cm, gramatura gazy min. 23 g/m2 
1 x Pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm 
1 x Miska nerkowata plastikowa, rozmiar 12 x 18 cm 
1 x Pojemnik okrągły plastikowy poj. 250 ml, niebieski, z podziałką 
1 x Kubek poj. 60 ml, przezroczysty, z podziałką 
Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-
02).  
Zestaw w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy oznaczony symbolem jednorazowego użytku.  
Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji.  
Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i 
numer referencyjny produktu.  
Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 25, Pakiet nr 12 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: 
2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm.M   
1 x Ostrze do ściągania szwów Stitch Cutter długie 11cm 
6 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm, gramatura gazy min. 23 g/m2 
1 x Pęseta plastikowa anatomiczna 13cm 
Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-
02).  
Zestaw w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy oznaczony symbolem jednorazowego użytku.  
Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji.  
Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i 
numer referencyjny produktu.  
Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 26, Pakiet nr 17 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty bawełnianej w rozmiarze 96x96x130cm? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 27, Pakiet nr 17 poz. 1  
Pakiet nr 17, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty włókninowej w rozmiarze 
96x96x136cm? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 28, Pakiet nr 19 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm, 
wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy 
celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g, o chłonności 1177 ml? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
 
 



Pytanie 29, Pakiet nr 19 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Ilość sztuk w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna przez 
ilości oferowane w opakowaniu, bez reszty. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana 
cena jest ceną za opakowanie 25 sztuk. 
 
Pytanie 30, Pakiet nr 20 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 3 minuty? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian  
 
Pytanie 31, Pakiet nr 21 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 
50 x 208cm ±2,5 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 
16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej 
folii PE 40 g/m², o chłonności 3820,18 ml? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 32, Pakiet nr 21 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Ilość sztuk w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna przez 
ilości oferowane w opakowaniu, bez reszty. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana 
cena jest ceną za opakowanie 10 sztuk 
 
Pytanie 33, Pakiet nr 22 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Ilość kg w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna przez ilości 
oferowane w opakowaniu, bez reszty. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest 
ceną za opakowanie 10 kg. 
 
Pytanie 34, Pakiet nr 23 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą angiograficzną udową z warstwą 
wysokochłonną w części krytycznej o wymiarach 50cm x 80cm z materiału SM (spunbond, meltblown) o 
gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura w strefie krytycznej 130g/m2) i chłonności 680%, reszta parametrów 
bez zmian? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.  
 
Pytanie 35, Pakiet nr 23 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z miską (poz.f) zestawu) o pojemności 120 ml? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.  
 
Pytanie 36, Pakiet nr 23 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z miską (poz.h) zestawu) do prowadników o 
pojemności 2500ml, okrągłą o średnicy 24,5cm (średnica denka 20,5cm) i wysokości 8cm, posiadająca 
zabezpieczenia przed wysunięciem się z prowadnika z miski? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.  
 
Pytanie 37, Pakiet nr 23 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą do owinięcia na stolik instrumentariuszki 
(rozm. 150cm x 260cm) wykonaną z folii 35g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym o szer. 65cm w części 
środkowej na całej długości z włókniny 28 g/m2 (łączna gramatura 63 g/m2), o nieprzemakalności 188 cm 
H2O i wytrzymałości na rozrywanie na sucho/mokro 108/95 kPa? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.  
 
Pytanie 38, Pakiet nr 23 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z przezroczystą osłonę na panel z monitorami w 
postaci worka w kształcie walca ściągniętego elastyczną gumką, rozm. 80cm x 150cm (pozycja l) zestawu)? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.  
 
Pytanie 39, Pakiet nr 23 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z przezroczystą osłoną na pedał i kabel – długość 
300cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.  



 
Pytanie 40, Pakiet nr 26 poz. 1-5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii wykonanej z poliuretanu? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 41, Pakiet nr 26 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 15 x 26 cm, 15 x 20 cm w części lepnej? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 42, Pakiet nr 26 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 42 x 42 cm, 42 x 36 cm w części lepnej? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 43, Pakiet nr 26 poz. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 60 x 52 cm, 60 x 46 cm w części lepnej? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 44, Pakiet nr 26 poz. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 60 x 52 cm, 60 x 46 cm w części lepnej? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 45, Pakiet nr 26 poz. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 80 x 60 cm, 80 x 54 cm w części lepnej? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 46, Pakiet nr 26 poz. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 50 x 90 cm, 50 x 84 cm w części lepnej? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 47, Pakiet nr 28 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: 
2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M   
1 x Cewnik Foley dwudrożny CH16 bal. 30-50ml z plastikową zastawką 
1 x Worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml z zaworem, dren dł. 150cm 
1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 50cm 
1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 75cm, z centralnym otworem o śr. 7cm  
5 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 15cm x 15cm, gramatura gazy min. 23g/m2 
1 x Pęseta plastikowa anatomiczna 13cm 
1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer 
1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40) (zielona) 
1 x Pojemnik plastikowy okrągły poj. 120ml 
Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z 
etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02).  
Zestaw w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy oznaczony symbolem jednorazowego użytku.  
Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji.  
Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i 
numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu.  
Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 48, Pakiet nr 28 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: 
2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M   
1 x Cewnik Foley dwudrożny CH18 bal. 30-50ml z plastikową zastawką 
1 x Worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml z zaworem, dren dł. 150cm 
1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 50cm 
1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 75cm, z centralnym otworem o śr. 7cm  
5 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 15cm x 15cm, gramatura gazy min. 23g/m2 
1 x Pęseta plastikowa anatomiczna 13cm 
1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer 
1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40) (zielona) 
1 x Pojemnik plastikowy okrągły poj. 120ml 
Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z 
etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02).  



Zestaw w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy oznaczony symbolem jednorazowego użytku.  
Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji.  
Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i 
numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu.  
Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 49, Pakiet nr 28 poz. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: 
2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M   
1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 50cm 
1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 75cm, z centralnym otworem o śr. 7cm 
6 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm, gramatura gazy min. 23g/m2 
1 x Pęseta plastikowa anatomiczna 13cm 
Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z 
etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02).  
Zestaw w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy oznaczony symbolem jednorazowego użytku.  
Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji.  
Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i 
numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu.  
Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 50, Pakiet nr 29 poz. 2-3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej z bawełny (55%), poliamidu (43%) oraz 
spandexu (2%)? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 51, Pakiet nr 4 poz. 1  
Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Ilość metrów w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna 
przez ilości oferowane w opakowaniu, bez reszty. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że 
oferowana cena jest ceną za opakowanie 100 mb.  
 
Pytanie 52, Pakiet nr 4 poz. 1 
Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i 
możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne 
zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  
 
Pytanie 53, Pakiet nr 4 poz. 2-3  
Czy zamawiający dopuści gazę 17 nitkową? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  
 
Pytanie 54, Pakiet nr 6  
Czy zamawiający dopuszcza kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 55, Pakiet nr 3 poz. 1  
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni jednokomorowej w rozmiarze 43 x 38 cm? 
Pozostałe parametry bez zmian 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  
 
Pytanie 56, Pakiet nr 11 poz. 1  
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na opatrunek w 
rozmiarze zgodnym z wymaganiami, czyli 6cm x 7cm (+2cm), bez etykiety do opisu jednakże posiadający 
pozostałe parametry techniczne takie jak opatrunek opisany przez Zamawiającego w pozycji 2 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 57, Pakiet nr 11 poz. 2  
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku bez etykiety do opisu? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 



Pytanie 58, Pakiet nr 21 poz. 1  
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła o minimalnej chłonności 1100%, czyli 990 g 
H2O/m2? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
Pytanie 59, Pakiet nr 2 poz. 8 i 9   
Czy Zamawiający potwierdza że nie wymaga w tych pozycjach przedstawienia badań potwierdzających klasę I 
palności? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ. 
Pytanie 60, Pakiet nr 4 poz. 2-3  
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w określeniu nitkowości gazy? Na rynku medycznym nie ma dostępnej gazy 
16 nitkowej, a jedynie 13, 17, 20 lub 24nitkowa. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów z gazy 13 
nitkowej ? 
Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 15.  
 
Pytanie 61, Pakiet nr 5 poz. 1-3 
Czy Zamawiający określając w kompresach wymóg podwijanych brzegów oczekuje zaoferowania wyrobów 
chirurgicznie inwazyjnych zarejestrowanych w klasie IIa, reguła 7?. Czy raczej oczekuje zaoferowania 
kompresów nie spełniających wymogów wyrobów chirurgicznie inwazyjnych, które po ewentualnym 
wysterylizowaniu nie będą używane podczas zabiegów chirurgicznych inwazyjnych, a jedynie do celów 
pochłaniania płynów do zewnętrznego opatrywania ran? 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 62, Pakiet nr 12 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw, w którym serweta z otworem posiada przylepiec na 
brzegu serwety, pęseta plastikowa w miejsce metalowej, miska nerkowa plastikowa w miejsce tekturowej? 
Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową? Pozostałe wymagania spełnia. 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 63, Pakiet nr 12 poz. 2  
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu z nożyczkami metalowymi w rozmiarze 11 cm, proste 
ostro-ostre, w miejsce nożyczek Stitch Cutter? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  
 
Pytanie 64, Pakiet nr 16 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do operacji ucha o składzie: 
Skład wymiary i parametry techniczne: 
a) serweta 200 x 280cm z otworem przylepnym o śr. 10 cm umiejscowiony w 1/3 górnej części 
serwety – 1 szt. 
b) pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze 80 cm x 145 cm – 1 szt. 
c) taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm – 2 szt. 
d) Jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40 cm na ssak i koagulacje -2szt. 
e) ręczniki wysokochłonne 20 x 40 cm - 2 szt. 
f) serweta owinięcie rozmiar serwety: min. 150 x 240 cm - 1 szt. 
g) osłona na podłokietnik z gumką, rozmiar 60x40 cm - 1 szt. 
Pozostałe wymagania SIWZ spełnia. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 65, Pakiet nr 16 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do zabiegów w obrębie szyi o składzie: 
Skład wymiary i parametry techniczne: 
a) serweta 180 x 280cm z otworem przylepnym o śr. 14 cm umiejscowiony w 1/3 górnej części 
serwety – 1 szt. 
b) pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze 80 cm x 145 cm – 1 szt. 
c) taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm – 2 szt. 
d) Jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40 cm na ssak i koagulacje - 1szt. 
e) ręczniki wysokochłonne o gramaturze 40/m2 20 x 40 cm - 2 szt. 
f) serweta owinięcie rozmiar serwety: min. 150 x 200 cm - 1 szt. 
Pozostałe wymagania SIWZ spełnia. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 66, Pakiet nr 16 poz. 3   
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do tracheotomii o składzie: 
Skład wymiary i parametry techniczne: 
a) serweta 180 x 280cm z otworem przylepnym o śr 14 cm umiejscowiony w 1/3 górnej części 
serwety – 1 szt. 



b) pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze 80 cm x 145 cm – 1 szt. 
c) pojemnik plastikowy 125 ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki - 1 szt. 
d) pojemnik plastikowy 250 ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki - 1 szt. 
e) kompresy z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowe 10 x 10 cm - 40 szt. 
f) fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2, 
rozmiar L - 2 szt., rozmiar XL - 1 szt. 
g) strzykawka o poj. 10 ml - 2 szt. 
h) igła 0,7 x 30 mm - 1 szt. 
i) igła 0,8 x 40 mm - 1 szt. 
j) ostrze chirurgiczne nr 10 - 1 szt. 
k) taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm – 1 szt. 
l) cewnik do odsysania CH 15 x 50 cm z 6 otworami odbarczającymi - 1 szt. 
ł) końcówka ssaka odgięta z drenem o długości 350 cm - 1 szt. 
m) serweta owinięcie rozmiar serwety: min. 150 x 200 cm - 1 szt. 
Pozostałe wymagania SIWZ spełnia. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 67, Pakiet nr 16 poz. 4  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do operacji w znieczuleniu miejscowym o 
składzie: 
Skład wymiary i parametry techniczne: 
a) serweta 180 x 280cm z otworem przylepnym o śr. 14 cm umiejscowiony w 1/3 górnej części 
serwety – 1 szt. 
b) pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze 80 cm x 145 cm – 1 szt. 
c) taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm – 2 szt. 
d) serweta owinięcie rozmiar serwety: min. 150 x 200 cm - 1 szt. 
Pozostałe wymagania SIWZ spełnia. 
Odp.: zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 68, Pakiet nr 16 poz. 5   
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do zabiegów laryngologicznych o składzie: 
Skład wymiary i parametry techniczne: 
a) serweta 200 x 240cm z wycięciem przylepnym w kształcie litery U 60 x 7 cm – 1 szt. 
b) pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze 80 cm x 145 cm – 1 szt. 
c) serweta 150 x 180 cm z przylepcem na szerszym boku - 2 szt. 
d) jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40 cm na ssak i koagulacje - 1 
szt. 
e) dwukomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 35 x 42 cm na ssak i koagulacje - 1 
szt. 
f) taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm – 2 szt. 
g) ręczniki wysokochłonne 20 x 40 cm - 2 szt. 
h) serweta owinięcie rozmiar serwety: min. 150 x 200 cm - 1 szt. 
Pozostałe wymagania SIWZ spełnia 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 69, Pakiet nr 17 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chustę trójkątną bawełnianą o rozmiarze 134 x 95 x 95 ± 3 cm? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 70, Pakiet nr 18 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 1 sztuki wyrobu min. 1500g ? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 71, Pakiet nr 19  
Czy Zamawiający na potwierdzenie parametrów chłonności będzie wymagał przedstawienia karty 
danych technicznych ? 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 72, Pakiet nr 20 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaski gipsowe o czasie wiązania 5 min.? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 73, Pakiet nr 22 poz. 1   
Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającym 
8% stawkę podatku VAT oraz Deklarację Zgodności UE, potwierdzającą, że wyrób medyczny 



opisany w deklaracji opatrzony jest oznakowaniem CE, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów 
medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami? 
Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, 
Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek 
stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać 
zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 
r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych 
dopuszczonych do stosowania na terenie UE. Jednocześnie obserwujemy na rynku wyroby, 
które posiadają deklarację zgodności, która jest niezgodna z obowiązującym na dzień dzisiejszy 
Rozporządzeniem MDR. Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (zwane 
również jako: rozporządzenie MDR) weszło w życie 26 maja 2021 r. i zastąpiło dotychczas 
obowiązującą dyrektywę Rady Europejskiej 93/42/EWG (tzw. dyrektywę MDD). 
Aktualna deklaracja zgodności powinna odwoływać się do Rozporządzenia MDR i spełniać co 
do zawartości wymagania zał. IV MDR, między innymi posiadać Kod Basic UDI-DI oraz powinna 
przywoływać aktualną ustawę o wyrobach medycznych - aktualna ustawa jest opublikowana w 
Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565.). Kolejnym wymogiem 
Rozporządzenia MDR zawartym w zał. I pkt.23.2 q. jest naniesienie na wyrób informacji, że jest 
to wyrób medyczny 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje .  
 
Pytanie 74, Pakiet nr 22 poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową konfekcjonowaną po 500g z przeliczeniem 
ilości zaoferowanych opakowań? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 75, Pakiet nr 22 poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści watę która jest wyrobem higienicznym z stawką Vat 23%? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 76, Pakiet nr 23  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do angiografii o składzie: 
a) 1 x serweta angiograficzna udowa wykonana z laminatu 3 warstwowego o gramaturze min 
73g/m2 o wymiarach 230 x 320 cm zintegrowana z 2 osłonami foliowymi na pulpit sterowniczy o 
wymiarach 70 x 320, dwa otwory o średnicy 12 otoczone taśmą samoprzylepną w części 
krytycznej posiada warstwę wysokochłonną o wymiarach 120 x 80, dodatkowa warstwa chłonna 
o gramaturze min.104g/m2 i chłonności min. 600%. 
b) 3 x myjka do mycia pola operacyjnego o długości min. 14 cm z gąbką i rękojeścią. 
c) 1 x strzykawka Luer Lock 5ml 
d) 3 x strzykawka Luer Lock 10ml 
e) 2 x strzykawka Luer Lock 20ml 
f) 1 x miska o pojemności 125 ml 
g) 1 x miska o pojemności 500 ml 
h) 1 x miska do prowadników o pojemności 2500 ml, okrągła o średnicy 21 cm i wysokości 8 cm, 
posiadająca zabezpieczenia przed wysunięciem się prowadnika z miski. 
i) 1 x osłona foliowa na ekran radiologiczny o wymiarach 56 x 112 cm z elastyczną gumką 
j) 1 x osłona foliowa na ekran radiologiczny o wymiarach 81 x 162 cm z elastyczną gumką 
k) 1 x osłona na pedały sterujące i przewód zasilający w kształcie tunelu foliowego o wymiarach 
340 x 35 cm 
l) 1 x osłona foliowa na uchwyt monitorów o długości 160 i głębokości 25 z elastyczną gumką 
ł) 20 x kompresy z gazy 17N8W 10 x 10 przewiązane nitką 
m) 1 x serweta do owinięcia 150 x 220 na stolik instrumentariuszki wykonana z laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze min. 43/ m2 i nieprzemakalności min. 180 H2O i wytrzymałości 
na rozrywanie min. 200 Kpa 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.  
 
Pytanie 77, Pakiet nr 28 poz. 1,2  
Czy Zamawiający może potwierdzić, że ma na myśli igłę 1,2 x 40mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 78, Pakiet nr 29 poz. 2-3  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaski elastyczne wykonane z mieszanki 
surowców: bawełny, poliamidu i przędzy elastomerowej? Pozostałe wymagania spełnia 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 



Pytanie 79, Pakiet nr 16 poz. 1  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 16 Pozycja 1 osłony na podłokietnik 
zakończonej taśmą lepną zamiast gumki. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 80, Pakiet nr 16 poz. 1,2,3,4  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 16 Pozycja 1, 2, 3, 4 serwety do owinięcia 
zestawu wykonanej z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 49g/m2 zamiast 50g/m2. Pozostałe 
parametry zgodne z SWZ. 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 81, Pakiet nr 16 poz. 1,2,5  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 16 Pozycja 1, 2 i 5 ręczników 
wysokochłonnych w rozmiarze 30x35cm zamiast 30x40cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 82, Pakiet nr 23  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 23 serwety angiograficznej udowej o 
wymiarach 220x320cm (+/- 10cm) zintegrowanej z obydwu stron przeźroczystą osłoną na pulpit sterowniczy 
o wymiarach 70x320cm (+/-10cm), dwa otwory otoczone taśmą samoprzylepną w części krytycznej posiada 
warstwę wysokochłonną o wymiarach 100x160cm, serweta wykonana z włókniny typu SMMS o gramaturze 
min. 45g/m2, dodatkowa warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 105g/m2; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.  
 
Pytanie 83, Pakiet nr 23  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 23 miski na prowadnik o pojemności 
2500ml, o średnicy 24cm i wysokości 8cm, posiadająca zabezpieczenie przed wysunięciem się prowadnika z 
miski; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.  
 
Pytanie 84, Pakiet nr 23  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 23 zestawu do angiografii o następującym 
składzie i parametrach: 
1x serweta angiograficzna udowa o wymiarach 220x320cm (+/- 10cm) zintegrowana z obydwu stron 
przeźroczystą osłoną na pulpit sterowniczy o wymiarach 70x320cm (+/-10cm), dwa otwory otoczone taśmą 
samoprzylepną w części krytycznej posiada warstwę wysokochłonną o wymiarach 100x160cm, serweta 
wykonana z włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45g/m2, dodatkowa warstwa chłonna z laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze min. 105g/m2; 
3x myjka do mycia pola operacyjnego o długości min. 15cm z gąbką i rękojeścią; 
1x strzykawka Luer Lock 5ml; 
3x strzykawka Luer Lock 10ml; 
2x strzykawka Luer Lock 20ml; 
1x miska o pojemności 100ml; 
1x miska o pojemności 500ml; 
1x miska na prowadnik o pojemności 2500ml, o średnicy 24cm i wysokości 8cm, posiadająca zabezpieczenia 
przed wysunięciem się prowadnika z miski; 
2x osłona na ekran radiologiczny o wymiarach min. 80cm z elastycznymi krawędziami; 
20x kompresy z gazy 10x10cm; 
1x serweta do owinięcia na stolik instrumentariuszki 150x240cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o 
gramaturze min 54g/m2 i nieprzemakalności min. 250H2O, wytrzymałość na rozrywanie min. 100kPa 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ. 
 
Pytanie 85, Pakiet nr 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby izolującej do przechowywania narządów. Sterylna, 
przeźroczysta wykonana z matowego, termoplastycznego elastomeru poliuretanowego 
nieprzepuszczalnego dla płynów z dwoma tasiemkami  do zaciągania umożliwiającymi szczelne zamknięcie 
torby. Rozmiar 51x51 cm . Wyrób medyczny klasa I s. Sterylizacja EO 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 86, Pakiet nr 26 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej 
z poliuretanu  o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę 
pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające 
łatwą aplikację, powierzchnia lepna 15x20cm ( całkowita 20x20cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie 



jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: 
karton 20 szt. 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 87, Pakiet nr  26 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej 
z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę 
pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające 
łatwą aplikację, powierzchnia lepna  34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie 
jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze : 
karton 15 szt.. 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 88, Pakiet nr  26 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej 
z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę 
pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające 
łatwą aplikację, powierzchnia lepna  60x60cm (całkowita 80x60cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie 
jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: 
karton 10 szt. 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 89, Pakiet nr  26 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej 
z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę 
pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające 
łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie 
jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: 
karton 15 szt 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 90, Pakiet nr  26 poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej 
z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę 
pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające 
łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x80cm (całkowita 70x80cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie 
jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: 
karton 15 szt. 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Zgodnie z art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), 
Zamawiający koryguje SWZ w zakresie: załącznika nr 34 „Projekt umowy” poprzez wykreślenie z § 2 ustępu 
12. „Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Deklarację Zgodności każdorazowo w dniu dostawy wyrobu 
medycznego, przekazując ją w formie elektronicznej na adres mailowy 
apteka.wyrobymedyczne@spskm.katowice.pl .”  
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