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         Stargard, dn. 09.09.2019 r. 

 

          

 

 

Przetarg nieograniczony nr 19/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów 

i materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 31 pakietów. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 dot. Pakietu 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych chlorowanych wewnętrznie? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2 dot. Pakietu 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych teksturowanych na końcach palców, 

pozostała część rękawicy o powierzchni gładkiej? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3 dot. Pakietu 19 poz. 3,4,7,8,12,13,14 

Czy Zamawiający wymaga w powyższych pozycjach kompletów elektrod. Elektrody do defibrylacji są 

pakowane/ sprzedawane parami. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kompletów elektrod. 

 

Pytanie 4 dot. Pakietu 19 poz. 10,11 

Czy Zamawiający wymaga w powyższej pozycji elektrody jednorazowej EKG dla noworodka z kabelkiem 

zakończonym wtykiem 1,5mm? 

Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 5 dot. Pakietu 19 poz. 10,11 

Czy Zamawiający wymaga w powyższych pozycjach  1sztuki elektrody czy też 1 kompletu ( elektrody 

noworodkowe pakowane są po 3 sztuki)? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kompletu elektrod. 

 

Pytanie 6 dot. Pakietu 19 poz. 15 

Czy Zamawiający wymaga w powyższej pozycji  1 opakowania  elektrod a’50sztuk? Elektrody EKG są 

pakowane najczęściej po 50 sztuk. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 1 opakowania elektrod po 50 szt. 

 

Pytanie 7 dot. Pakietu 19 poz. 16 

Czy Zamawiający wymaga w powyższej pozycji  1 opakowania  elektrod a’50sztuk? Opisane elektrody są 

pakowane po 50 sztuk. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 1 opakowania elektrod po 50 szt. 

 

Pytanie 8 dot. Pakietu 19 poz. 17, 18, 19, 20 
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Czy Zamawiający wymaga w powyższych  pozycjach czujników oryginalnych czy też dopuszcza czujnik 

kompatybilny z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czujniki kompatybilne. 

 

Pytanie 9 dot. Pakietu 19 poz. 17, 18, 19, 20 

Prosimy o określenie wymaganej technologii czujnika: Nellcor Non Oximax czy NellcorOximax? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje czujnika NellcorOximax. 

 

Pytanie 10 dot. Pakietu 19 poz. 22 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu o pojemności 500 ml z jednoczesnym przeliczeniem 

wymaganych ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje żelu o pojemności 250 ml. 

 

Pytanie 11 dot. projektu umowy- §1 pkt. 5 

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 5. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne 

jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, 

czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób wykonawca składa ofertę, która jest 

związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot 

zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować 

ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości 

poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej 

przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 12 dot. projektu umowy- §1 pkt. 8 

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy Zamawiający wymaga np. układania towaru 

na półkach czy po prostu dostarczenia we wskazane miejsce tj. Magazyn medyczny? 

Odpowiedź: Dostarczenie i rozładunek we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 13 dot. Pakietu 18 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz. 1 fartuchów wykonanych z włókniny 

typu SMMMS o odporności na penetrację płynów 40 cm H2O, spełniających pozostałe wymagania zawarte 

w SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 14 dot. Pakietu nr 18 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz. 2 fartuchów wykonanych z włókniny 

typu SMMMS, z wzmocnieniami przymocowanymi obwodowo, spełniających pozostałe wymagania zawarte 

w SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 15 dot. Pakietu nr 21 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 niżej opisanego zestawu? 

Zestaw sterylny do cięcia cesarskiego:  

1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x150cm (opakowanie zestawu),  

1x serweta do cięcia cesarskiego 230x330 cm otwór 36x36 wypełniony folią operacyjną, wykonana z 

mocnego laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 60g/m2,  

4 x ręcznik celulozowy 30,5 x 34cm,  
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1x serweta na stolik Mayo min.78x145cm,  

1x taśma przylepna 9x50cm,  

1x serweta dla noworodka.  

Zestaw zgodny normą PN-EN 13795. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie  16 dot. Pakietu nr 1 poz. 1 

Czy Zamawiającemu wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku jałowego z wycięciem i ramka do stabilizacji 

wkłuć obwodowych przezroczysty w rozmiarze 6x 8cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 17 dot. Pakietu nr 5 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do wstrzykiwacza insulinowego 30G (0,3mm x8mm)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 18 dot. Pakietu nr 11 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu zwiększy 

to konkurencyjność postepowania umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 

pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych . Bez wydzielenia tej pozycji 

konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów , a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej 

wartości w stosunku do wartości rynkowej 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 19 dot. Pakietu 16 poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem 

przepływu do 300 ml/h długość drenu 180 cm, możliwość obsługi jedną ręką, Wyposażony w bez lateksowy 

port do dodatkowej iniekcji, miękka komora kroplowa zakończenie dreny luer lock nie zawiera lateksu 

DEPH, PHT sterylizowany tlenkiem etylenu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 20 dot. Pakietu 16 poz. 2 

Czy zmawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu obsługiwanego jedna ręką do przetoczeń z 

precyzyjnym regulatorem przepływu o zakresie od 0-300ml/h? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 21 dot. Pakietu 27 poz. 1-2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu zwiększy 

to konkurencyjność postepowania umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 

pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych . Bez wydzielenia tej pozycji 

konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów , a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej 

wartości w stosunku do wartości rynkowej 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 22 dot. Pakietu 20 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 kranik trójdrożny z przedłużaczem równym 13,5 cm?  

Odpowiedź: Pytanie dotyczy Pakietu 27 a nie 20. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 23 dot. Pakietu 20 poz 3 i 4 

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach: 3 i 4 ramp z zamkniętym systemem dostępu naczyniowego luer-

lock  do wielokrotnych aktywacji, w których elementem ruchomym jest membrana z pierścieniem 
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okalającym uginająca się mechanicznie w trakcie otwierania dostępu zaworu (podczas aktywacji), jest to 

rozwiązanie typowe dla wszystkich zamkniętych (bezigłowych) systemów dostępu naczyniowego. 

Odpowiedź: Pytanie dotyczy Pakietu 27 a nie 20. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 24 dot. pakietu 19 poz. 9 

Zwracam się z prośba o wyłączenie z pakietu nr 19 pozycji 9 „Elektroda do monitora rzutu serca Niccomo. 

Komlet” i stworzenie oddzielnego pakietu na tą pozycję. Jako wyłączny dystrybutor elektrod ICG do 

urządzeń Niccomo na terenie województwa zachodnio-pomorskiego chcę sam zaoferować Państwu w/w 

elektrody bez żadnych pośredników. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla szpitala. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 25 dot. pakietu 19 poz. 9 

Proszę o wyjaśnienie ilości elektrod znajdujących się w pakiecie numer 19 pozycja numer 9 „Elektroda do 

monitora rzutu serca Niccomo. Komlet”.W kolumnie ilość widnieje cyfra 1. Informuję, że zakup jednej 

sztuki kompletu elektrod jest niemożliwy do realizacji. Elektrody są pakowane przez producenta w 

opakowaniach 50 sztuk (1 pudełko) i tylko w takiej ilości mogą być sprzedawane do użytkowników. W 

związku z tym proszę o potwierdzenie że przez wpisanie w kolumnie ilość, cyfry 1 zamawiający miał na 

myśli 1 pudełko zawierające 50 kompletów elektrod? 

Odpowiedź: Zgodnie z  zapisami SIWZ. 

 

 Pytanie 26 dot. Pakietu 2 poz. 9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania kompresów chłonnych pakowanych a’25 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 27 dot. Pakietu 18 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych o odporności na 

penetrację płynów 36 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 28 dot. Pakiet 18 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych o odporności na 

penetrację płynów 41 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 29 dot. Pakietu 21  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:  

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  

4 ręczniki 30 cm x 40 cm  

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny  

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 

27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada 

zintegrowaną torbę na płyny z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny i 

zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych  

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
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Pytanie 30 dot. Pakietu 21  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:  

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  

4 ręczniki 30 cm x 40 cm  

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny  

1 serweta do cesarskiego cięcia 260 cm x 310 cm do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym, z otworem 27 

cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada 

zintegrowaną torbę na płyny z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny i 

zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych  

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 31 dot. Pakietu 14. 

Czy zamawiający  kierując zasadami zdrowej konkurencji oraz się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej 

ceny  dopuści do zaoferowania wysokiej jakości  produkt wg poniższej charakterystyki: 

Przyrząd do drenażu bębenkowej ucha środkowego wykonany z PTFE( Politetrafluoroetylenu) z otworem 

rewizyjnym  w osi przyrządu pakowany pojedynczo o wymiarach: 

* średnica otworu 1,14mm ( C)  

*średnicy wewnętrznego kołnierza 2,3mm ( A)  

*długość miedzy kołnierzami  1,6mm  ( B) ? 

 

Zdjęcie  poglądowe 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 32 Pakietu 18 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego jałowy fartucha chirurgicznego, wykonanego z 

włókniny typu SMMS- rękaw zakończony elastycznym miękkim i przylegającym mankietem syntetycznym 

- szwy wykonane techniką ultradźwiękową (min. 4 rzędy) 

- tylne części fartucha zachodzące na siebie 

- u góry zapinany na rzep, -troki fartucha łączone kartonikiem, -sposób złożenia i konstrukcja zezwalająca na 

założenie fartucha zapewniająca zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. -w rozmiarach 

M,L,XL,XXL -gramatura min. 35g/m2, -odporność na penetrację płynów min. 35 cmH2O, -odporność na 

rozerwanie na sucho/mokro min. 100kPa -w opakowaniu wraz z fartuchem min. 2 ściereczki do rąk, -każdy 

fartuch pakowany podwójnie, wewnątrz w włókninę SMS, -na opakowaniu odklejane etykiety z numerem 

serii, datą ważności produktu. -opakowanie zbiorcze- karton transportowy. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 33 Pakietu 18 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego, wykonanego z 

włókniny typu SMMS 

- rękaw zakończony elastycznym mankietem 

- szwy wykonane techniką ultradźwiękową (min. 4 rzędy) 
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- dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej fartucha i w rękawach przymocowane na całej 

powierzchni nie punktowo od wewnątrz, wykonane z włókniny paroprzepuszczalnej o gramaturze min. 

35g/m2 -tylne części fartucha zachodzące na siebie, -u góry zapinany na rzep, -troki fartucha łączone 

kartonikiem, -sposób złożenia i konstrukcja zezwalająca na założenie fartucha zapewniająca zachowanie 

sterylności z przodu i z tyłu operatora, -w rozmiarach M,L,XL,XXL, -gramatura min. 35g/m2 w części 

niewzmocnionej -odporność na penetrację płynów min. 100 H2O w obszarze wzmocnień, -odporność na 

rozerwanie na sucho/mokro min. 100kPa, -w opakowaniu wraz z fartuchem min. 2 ściereczki do rąk, -każdy 

fartuch pakowany podwójnie, wewnątrz w włókninę SMS, -na opakowaniu odklejane etykiety z numerem 

serii, datą ważności produktu, -opakowanie zbiorcze - karton transportowy. 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 34 Pakietu 18 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego jałowy fartucha chirurgicznego, wykonanego z 

włókniny typu SMMMS- rękaw zakończony elastycznym mankietem dzianinowym 

- rękawy łączone metodą klejenia 

- tylne części fartucha zachodzące na siebie 

- u góry zapinany na rzep, -troki fartucha łączone kartonikiem, -sposób złożenia i konstrukcja zezwalająca na 

założenie fartucha zapewniająca zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. -w rozmiarach 

M,L,XL,XXL -gramatura min. 35g/m2, -odporność na penetrację płynów min. 47 cmH2O, -odporność na 

rozerwanie na sucho/mokro min. 100kPa -w opakowaniu wraz z fartuchem min. 2 ściereczki do rąk, -każdy 

fartuch pakowany podwójnie, wewnątrz w włókninę SMS, -na opakowaniu odklejane etykiety z numerem 

serii, datą ważności produktu. -opakowanie zbiorcze- karton transportowy. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 35 Pakietu 18 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego, wykonanego z 

włókniny typu SMMS 

- rękaw zakończony elastycznym mankietem 

- rękawy łączone metodą klejenia 

- dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej fartucha i w rękawach przymocowane na całej 

powierzchni nie punktowo od wewnątrz, wykonane z włókniny paroprzepuszczalnej o gramaturze min. 

35g/m2 -tylne części fartucha zachodzące na siebie, -u góry zapinany na rzep, -troki fartucha łączone 

kartonikiem, -sposób złożenia i konstrukcja zezwalająca na założenie fartucha zapewniająca zachowanie 

sterylności z przodu i z tyłu operatora, -w rozmiarach M,L,XL,XXL, -gramatura min. 35g/m2 w części 

niewzmocnionej -odporność na penetrację płynów min. 100 H2O w obszarze wzmocnień, -odporność na 

rozerwanie na sucho/mokro min. 100kPa, -w opakowaniu wraz z fartuchem min. 2 ściereczki do rąk, -każdy 

fartuch pakowany podwójnie, wewnątrz w włókninę SMS, -na opakowaniu odklejane etykiety z numerem 

serii, datą ważności produktu, -opakowanie zbiorcze - karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 Pytanie 36 dot. Pakietu 8 poz.1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony uchwytu lampy operacyjnej, wykonanej z twardego 

plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15mm do max.48mm ze 

schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, w rozmiarze uniwersalnym dla uchwytów o 

średnicy maks. 48 mm i długości do 15 cm, jałowej, pakowanej podwójnie w worek foliowy i opakowanie 

papierowo-foliowe, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 37 dot. Pakietu 17 poz.1  



 
 
  
 
 
 

 

 
Cent ra l a :  9 1/  5 77  6 3  5 5  Konto bankowe:  

Bank Gospodarstwa Krajowego 

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005 

www.zozstargard.pl 

NIP: 854-19-38-710 

Sek re t a r i a t :  91/  57 8  9 2  0 3  REGON: 000304562 

       Fax.:   91/ 577 04 23 KRS :  00 00 00 5 38 8  

e-mail: biuro@zozstargard.pl 
 

Rejestr Wojewody: 000000017670 

 

 

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny                                
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 

      ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard 
___________________________________ 

województwo zachodniopomorsk ie  

Czy Zamawiający wymaga aby ubrania chirurgiczne miały osobno zapakowane spodnie i osobno 

zapakowane bluzy dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnego doboru rozmiaru ubrań chirurgicznych 

do potrzeb personelu medycznego?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

Pytanie 38 dot. Pakietu 17 poz.1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odzieży operacyjnej jednorazowej wykonanej z włókniny typu 

SMS o gramaturze 35g/m2, dzięki czemu jest lżejsza, miękka i dobrze się układa.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 39 dot. Pakietu 17 poz.1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odzieży operacyjnej jednorazowej wykonanej z włókniny typu 

SMS o gramaturze 42g/m2.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 40 dot. Pakietu 18 poz.1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha operacyjnego o odporności na penetrację płynów 

35cmH2O.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 41 dot. Pakietu 18 poz.1-2  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha operacyjnego pakowanego wewnątrz w niepylącą 

włókninę zamiast w papier krepowy.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 42 dot. Pakietu 18 poz.1-2  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha operacyjnego posiadającego rękawy klejone w miejscach 

łączenia materiału, co zapewnia szczelność na całej powierzchni łączenia i dzięki czemu zwiększa 

barierowość fartucha.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 43 dot. Pakietu 21 poz.1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego, skład zestawu:  

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, wzmocniona (owinięcie zestawu)  

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm  

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm  

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm  

-1 x przylepna kieszeń na narzędzia jednokomorowa 30x50 +/-3 cm wykonana z mocnej folii PE  

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 200/250x320 +/-10cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 40x35+/-

3cm wypełnionym folią chirurgiczną , ze zintegrowaną torbą na płyny 360⁰ z 2 portami do ssaka, ze 

wzmocnieniem chłonnym 50x35+/- 3cm, ze zintegrowanymi trzema organizatorami przewodów typu rzep.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 44 dot. Pakietu 21 poz.1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego, skład zestawu:  

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu  

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm  

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace  

-2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią 20x30 cm  
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-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią 

chirurgiczną wokół brzegów otworu, z torbą na płyny 270⁰ min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz 

z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne 

organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 45 dot. Pakietu 1, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a’100szt z 

przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie. Państwa zgoda pozwoli zaoferować 

korzystniejszą cenę eliminując konieczność zaokrąglenia ceny w przypadku wyceny za 1 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 46 dot. Pakietu 4, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści kompres oczny w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 47 dot.  Pakietu 4, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści kompres oczny wykonany z włókninowej części zewnętrznej i wewnętrznej z 

pulpy celulozowej? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 48 dot. Pakiet 6, pozycja 1 

Pragniemy nadmienić, iż proces chlorowania jest procesem stosowanym zamiennie  

z polimerowaniem. Oba te procesy stosowane są w celu zmniejszenia współczynnika tarcia i ułatwienia 

zakładania rękawicy na dłoń użytkownika. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 49 dot. Pakietu 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści Zaoferowanie rękawic nitrylowych o nie znacznej różnicy w grubości minimalnej 

na palcu 0,12±0,02mm, chlorowane od strony wewnętrznej? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 50 dot. Pakietu 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści Zaoferowanie rękawic nitrylowych chlorowanych  od strony wewnętrznej,  

w opakowaniu zbiorczym a ‘200 sztuk dla rozm. XS-L, a’180 sztuk dla rozm. XL? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 51 dot. Pakietu 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści Zaoferowanie rękawic nitrylowych o nie znacznej różnicy w grubości minimalnej 

na palcu 0,12±0,02mm, chlorowanych  od strony wewnętrznej, w opakowaniu zbiorczym a ‘200 sztuk dla 

rozm. XS-L, a’180 sztuk dla rozm. XL? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 52 dot. Pakietu 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający miał na myśli uchwyty typu koszyk w wersji dla pojedynczego opakowania?  

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli koszyczki dla pojedynczego opakowania. 
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Pytanie 53 dot. Pakietu 7, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy w opakowaniu a’6szt z przeliczeniem podanych ilości i 

podaniem ceny za opakowanie bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 54 dot. Pakietu 7, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy w opakowaniu a’12szt z przeliczeniem podanych ilości i 

podaniem ceny za opakowanie bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

Pytanie 55 dot. Pakietu 8, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści osłonę uchwytu lampy operacyjnej o średnicy kołnierza 13cm, głębokość 8cm, 

średnica otworu 4cm? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 56 dot. Pakietu 8, poz.1 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu etykiet samoprzylepnych do dokumentacji? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 57 dot. Pakietu 9, pozycja 2, 3 

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu o pojemności 100ml pakowane w 

opakowania foliowe? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 58 dot. Pakietu 11, pozycja 2-9 

Czy Zamawiający dopuści podanie cen igieł iniekcyjnych za opakowanie a’100szt. z przeliczeniem 

podanych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

Pytanie 59 dot. Pakietu 13, poz.1  

Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw? 

1 x serweta barierowa włókninowa nieprzylepna dwuwarstwowa o gramaturze 56 g/m2 (włóknina 

polipropylenowa + folia PE) 50cm x 70cm (owinięcie zestawu) 

4 x tupfery z gazy bawełnianej 20-nitkowe, śr. 3cm (rozmiar po rozwinięciu 20cm x 20cm) 

1 x igła iniekcyjna 1,2 x 40mm, 18G różowa (bez opakowania indywidualnego) 

5 x kompres z gazy bawełnianej 17N 8W 7,5cm x 7,5cm 
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1 x serweta barierowa włókninowa nieprzylepna dwuwarstwowa o gramaturze 56 g/m2 (włóknina 

polipropylenowa + folia PE) 75cm x 90cm z centralnym otworem 6cm x 8cm 

1 x strzykawka Luer 20ml (bez opakowania indywidualnego) 

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 13,9cm 

1 x pęseta plastikowa niebieska 13 cm 

1 x para lateksowych rękawiczek diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M, z wywiniętym mankietem 

(bez opakowania indywidualnego) 

1 x nerka z pulpy celulozowej o poj. 700ml (pojemnik na odpadki) 

Opakowanie zestawu typu papier-folia 

OSOBNO ZAPAKOWANE I DOŁĄCZONE DO ZESTAWU NA ZEWNĄTRZ OPAKOWANIA: 

1 x Instillagel Almed 5ml - żel w strzykawce do znieczulenia miejscowego błon śluzowych z dodatkiem 

preparatu antyseptycznego, lubrykant 

2 x Aqua pro injectione 10 ml - ampułka wody sterylnej 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 60 dot. Pakietu 15, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane a’25szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny 

za opakowanie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

Pytanie 61 dot. Pakietu 15, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 58cm i długości 50m z przeliczeniem ilości na 52 rolki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 62 dot. Pakietu 15, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany po 25szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za 

opakowanie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

Pytanie 63 dot. Pakietu 16, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z precyzyjnym regulatorem w kształcie beczółki 

z przepływem regulowanym w zakresie 5-250ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 64 dot. Pakietu 16, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z drenem o długości 150cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 65 dot. Pakietu 16, pozycja 5 
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Czy Zamawiający dopuści bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów z zaciskiem rolkowym bez 

możliwości zabezpieczenia igły biorczej po użyciu oraz bez nazwy producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 66 dot. Pakietu 17, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną (bluza + spodnie) wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 

35g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 67 dot. Pakietu17, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną (bluza + spodnie) wykonaną z włókniny bawełnopodobnej 

SOFT o gramaturze 47g/m2? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 68 dot. Pakietu 17, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną z bluzą zapinaną na nap przy szyi? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 69 dot. Pakietu 17, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści aby bluza i spodnie pakowane były indywidualnie? Pozwoli to na lepszy dobór 

rozmiaru dla poszczególnych użytkowników. Można wówczas dowolnie zestawiać ze sobą rozmiary. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 70 dot. Pakietu 18, pozycja 1,2 

Czy Zamawiający dopuści owinięcie w serwetę włókninową? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 71 dot. Pakietu 18, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na penetrację płynów 66 mmH2Ow strefie wzmocnionej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w Pakiecie 18 pozycja 1  fartucha ze strefą wzmocnioną. 

 W związku z powyższym jeżeli pytanie dotyczy poz. 2 Pakietu 18 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 72 dot. Pakietu 21, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, 

zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, 

wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm  

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm  

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm   

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm  

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm 

Spełniający wymogi normy PN-EN 13795. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 73 dot. Pakietu 27, pozycja 2, 3 
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Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej  

i konkurencyjnej cenowo oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 74 dot. Pakietu 2, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 75 dot. Pakietu 3, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

Pytanie 76 dot. Pakiet 4, poz. 1 

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 77 dot. Pakietu 9, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

Pytanie 78 dot.  Pakieut 9, poz. 2-3 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

Pytanie 79 dot. Pakietu 9, poz. 1-3,6,7 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-3,6,7 z pakietu 9. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 

postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 

rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie 

ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do 

wartości rynkowej. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 80 dot. Pakietu 9, poz. 7 

Czy zamawiający dopuści maskę do podaży tlenu z rezerwuarem i drenem o dł. 200 cm dla dorosłych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 81 dot. Pakietu 16, poz. 3-5 

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów  oraz TS z komorą kroplową wykonaną z 

medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, 

dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom 

zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ w całość bez zawartości ftalanów. 

 

Pytanie 82 dot. Pakietu 16, poz. 4-5 

Czy zamawiający dopuści przyrządy IS oraz TS o długości drenu ok. 150 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w poz. 4 długości 180 cm zaś w poz. 5 150-180 cm. 

 

Pytanie 83 dot. Pakietu 16, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą 

biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem 

przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli 

= 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego 

PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-

LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, 

długość drenu 150 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem długości drenu 180 cm. 

 

Pytanie 84 dot. Pakietu 16, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na 

zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z 

tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 85 dot. Pakietu 16, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści IS bursztyn. bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z 

ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z 

filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 

kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z 

przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - 

łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany 

tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 86 dot.  Pakietu 16, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztyn. bez dodatkowego 

zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada 

osłonę z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 87 dot. Pakietu 16, poz. 3 
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Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, 

nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza 

dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem 

przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. 

komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z 

osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, 

sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3,  powierzchnia komory 36,52 cm2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 88 dot. Pakietu 16, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na 

umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 89 dot. Pakietu nr 17 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę o możliwość zaoferowania odzieży operacyjnej jednorazowej o minimalnej 

gramaturze 38 g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 90 dot. Pakietu nr 18 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania jałowego fartucha operacyjnego z włókniny SMMMS. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ. 

 

Pytanie 91 dot. Pakietu nr 18 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha, owinięty w serwetę włókninową zamiast 

papieru krepowego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 92 dot. Pakietu nr 18 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że opakowanie wewnętrze w kartonie transportowym może być w 

postaci worka foliowego.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 93 dot. dot. Pakietu nr 18 poz. 2  

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania jałowego fartucha operacyjnego z włókniny SMMMS. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 94 dot.  Pakietu nr 18 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha, owinięty w serwetę włókninową zamiast 

papieru krepowego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 95 dot. Pakietu nr 18 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że opakowanie wewnętrze w kartonie transportowym może być w 

postaci worka foliowego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 96 dot. Pakietu nr 21 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia zgodnie z 

poniższym opisem: 
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„- Sterylny, jednorazowego użytku  

- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni  

- Osłona Mayo ze wzmocnieniem  

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier  

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i 

informacją o producencie  

- Gramatura 83g/m2  

- Zgodność z normą PN-EN 13795 

  

Skład  
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;  

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;  

- 1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm;  

- 4 ręczniki 30 x 40cm;  

- 1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany 

prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (sztywnik), 2 zawory 

odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka  

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 97 dot. Pakietu nr 21 poz. 1  

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia zgodnie z 

poniższym opisem: 

„-  

- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni  

- Osłona Mayo ze wzmocnieniem  

- Kieszeń dwukomorowa wyposażona w kształtki (sztywniki) do formowania wlotu  

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier  

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i 

informacją o producencie  

- Gramatura 62g/m2  

- Zgodność z normą PN-EN 13795  

 

Skład  
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;  

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;  

- 1 serweta samoprzylepna 50 x 80cm;  

- 1 kieszeń dwukomorowa 30 x 40cm  

- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50  

- 1 serweta główna w kształcie litery T 250/150 x300cm z otworem 35x35cm wypełnionym folią 

chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki 

(sztywnik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka  

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów„ 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 98 dot. Pakietu nr 28 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej 

zamykany ruchomym okienkiem, wyposażonym w specjalny ogranicznik zabezpieczający przed 

samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
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Pytanie 99 dot. Pakietu nr 28 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania testów mokrych w opakowaniu a’50 z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości na 20 opakowań a’50 sztuk tj. 1 000 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 100 dot. projektu umowy 

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego 

przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 101 dot. Pakietu 24 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie filtru bakteryjno-wirusowego elektrostatycznego, objętość oddechowa 150-1500ml, 

przestrzeń martwa 42 ml, skuteczność filtracji bakteryjnej>99,9999%, wirusowej >99,999%, złącze proste 

22M/15F-22F/15M, z portem kapnografii luer-lock zabezpieczonym koreczkiem, który nie będzie 

wyskakiwał przy wentylacji pacjenta, czas stosowania 24h, sterylny, w pojedynczym opakowaniu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

  

Pytanie 102 dot. Pakietu 24 poz. 2  
Prosimy o dopuszczenie filtru bakteryjno-wirusowego HME z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, 

pakowany pojedynczo, objętość oddechowa 150-1200ml lub 1500ml, przestrzeń martwa do 70ml, 

skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%, wirusowej >99,999%, złącze proste 22M/15F-22F/15M z 

portem do kapnografii luer-lock zabezpieczonym koreczkiem, który nie będzie wyskakiwał przy wentylacji 

pacjenta, czas stosowania 24h.   

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 103 dot. Pakietu 24 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie filtru bakteryjno-wirusowego HME z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność 

filtracji wirusowej >99,999%, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 104 dot. Pakietu 24 poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, portem tlenowym, 

objętość oddechowa od 50ml, przestrzeń martwa 19ml, sterylny, pakowany pojedynczo.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 105 dot. Pakietu 25 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie nebulizatora indywidualnego + ustnik kątowy + dren dł. 2,1 m. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 106 dot. Pakietu 25 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie kompletu do inhalacji jednorazowego użytku pediatrycznego: maseczka 

pediatryczna w rozmiarze uniwersalnym, z miękkim zagiętym termoplastycznym kołnierzem i podwójnym 

podbródkiem, dopasowująca się do twarzy dziecka, przez co gwarantuje pełną szczelność, nebulizator o 

skuteczności nebulizacji 74 % przy przepływie 8 l/min, MMD 3,3 µm, dren dł. 2,1 m. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

Pytanie 107  dot. projektu umowy §7 ust. 1 pkt 2 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w zapisów w sposób następujący: 
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"opóźnienia w dostarczeniu partii towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto partii zamówienia, z którego 

realizacją pozostaje w zwłoce, wyliczonej zgodnie z załącznikiem A do SIWZ, za każdy dzień zwłoki, jednak 

nie mniej niż 20 zł za dzień (…)" 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 108 dot. projektu umowy §7 ust. 1 pkt 3 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w zapisów w sposób następujący: 

"opóźnienia w uzupełnieniu ilości towaru lub opóźnienia w wymianie wadliwego towaru na wolny od wad, w 

wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej partii zamówienia, wyliczonej zgodnie z załącznikiem A do SIWZ, 

za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 20 zł za dzień  (…)" 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 109 dot. Pakietu 6 poz.1 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawice nitrylowe zgodne z normą EN 455 (1-4) 

potwierdzonych raportem badań producenta (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu EN 455), 

pozostałe parametry zgodne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 110 dot. Pakietu 6 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawice diagnostyczne nitrylowe posiadały siłę zrywu min.9N w okresie 

ważności, potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium niezależnym ?  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 111  dot. SIWZ rozdział VI, pkt.3 – Pakiet 6 

Zwracamy się z prośbą o uznanie jako równoważnego dokumentu dla wymaganej karty technicznej 

produktu, raportu z badań producenta potwierdzającego wymagane parametry? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 112 dot. Pakietu 18 poz.1 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha wykonanego z pięciowarstwowej włókniny typu 

SMMMS, każdy fartuch pakowany podwójnie wewnątrz w serwetę Spunbond? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 113 dot. Pakietu 18 poz.2 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha wykonanego z pięciowarstwowej włókniny typu 

SMMMS, dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej fartucha i w 3/4 rękawów 

przymocowane strefowo na całym obwodzie od wewnątrz, każdy fartuch pakowany podwójnie, wewnątrz w 

serwetę Spunbond?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 114 dot. Pakietu 18  

Czy Zamawiający wymaga, aby fartuchy chirurgiczny posiadały rękawy o kroju typu raglan, co pozwala na 

swobodę ruchów operatora podczas zabiegów chirurgicznych?   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

Pytanie 115 dot. Pakietu 21 poz.1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu chirurgicznego do cesarskiego cięcia II (pozycja leżąca) o 

następującym składzie i parametrach: serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego 

laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².  

Skład :  
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- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm 

- 1 serweta główna w kształcie litery T  o min. wym. 200/250x315cm,  z przylepnym oknem o 

wymiarach 18x28x32 wypełniony folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. 

zaworkami spustowymi   

- 1 serweta dla noworodka wykonana z  włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90x100cm 

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm 

- 2 ręczniki 30x40cm  

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm .  

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  

zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu 

jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  

zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny 

wskaźnik sterylizacji. Dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  

oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 

2007 oraz EN 556 – 1:2001 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytania 116 dot. projektu umowy § 4 ust. 5 pkt II 

Wnosimy o usunięcie § 4 ust. 5 pkt II projektu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania 117 dot. projektu umowy § 6 ust. 5   
Wnosimy o zmianę projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „, z zastrzeżenie ust. 8 i 9.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania 118 dot. projektu umowy § 6 ust. 8  

Wnosimy o zmianę projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki 

podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie 

aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie 

cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie 

wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące 

przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. 

Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym 

przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią 

koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście 

powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej 

wprowadzaniu, tj.: brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT, stoi w 

sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 119 dot. projektu umowy § 6 ust. 9   
Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 6 ust. 9 o następującej treści: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku 

zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W 

takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE : Zmiana zaproponowana 

przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę 

wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien 

być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym 

zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 120 dot. projektu umowy § 7 ust. 1 pkt 1)  
Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej 

wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto 

całej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 121 dot. projektu umowy § 11 ust. 1  
Wnosimy o zmianę § 11 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „, z zastrzeżeniem 

wyjątków umową przewidzianych.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 122 dot. projektu umowy § 12   
Wnosimy o wykreślenie zapisu § 12 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody 

Zamawiającego na cesję wierzytelności. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem 

podmiotu leczniczego została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 

54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w 

brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje 

zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zakres zastosowania przepisu, na który powołuje się 

Pytający nie pokrywa się z zakresem przepisu §12 projektowanej umowy. Przepis art. 54 ust. 5 ustawy 

o działalności leczniczej nie ogranicza swobody kontraktowania po stronie samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej w przedmiocie cesji wierzytelności, a jedynie wprowadza obowiązek 

uzyskania zgody przez podmiot tworzący na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę 

wierzyciela. Nie uniemożliwia to w żaden sposób stosowania zapisów umowy takich, jakie zostały 

zawarte w projekcie do niniejszego przetargu. 

 

 

Pytanie 123 dot. Pakietu 24 poz. 1: 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego filtru bakteryjno-wirusowego 

elektrostatycznego o przestrzeni martwej 77ml oraz skuteczności filtracji wirusowej 99,999%?  Pozostałe 

parametry zgodnie z SWIZ.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 124 dot. Pakietu 24 poz. 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego filtru bakteryjno-wirusowego 

elektrostatycznego o przestrzeni martwej 77ml oraz skuteczności filtracji wirusowej 99,999%?  Pozostałe 

parametry zgodnie z SWIZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 125 dot. Pakietu nr 25 poz. 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego nebulizatora z drenem o długości 2 

metry ?  Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 126 dot. Pakietu 25 poz. 2: 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego nebulizatora z drenem o długości 2 

metry ?  Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 127 dot. Pakietu 24, poz. 1  

Czy zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej > 

99,999% oraz wirusowej > 99,999%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 128 dot. Pakietu 24, poz.2  
Czy zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy HME o skuteczności filtracji bakteryjnej > 99,999% 

oraz wirusowej > 99,999%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 129 dot. Pakietu 2 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy jałowej w zamian za gazę niejałową? Pozostałe 

parametry gazy bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 130 dot. Pakietu 18 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zgodnych z SIWZ, jednakże                           

o odporności na penetrację płynów 40,0 cm H2O i pakowanych wewnątrz w serwetę z włókniny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 131 dot. Pakietu 18 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zgodnych z SIWZ, jednakże  pakowanych 

wewnątrz w serwetę z włókniny. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 132 dot. Pakietu 2 poz. 9 
Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że wymaga kompresu chłonnego, który składa się z 8 warstw gazy i 

8 warstw włókniny o gramaturze 40g/m2? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 133 dot. Pakietu 4 poz.2 i 3. 
Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że nastąpiła omyłka pisarska i wymaga tupferów niejałowych bez 

nitki RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje tupfery z nitką radiacyjną. 

 

Pytanie 134 dot. Pakietu 4 poz. 5. 
Czy Zamawiający dopuści kompresy oczne w rozmiarze 5x6 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 135 dot. Pakietu 7 poz. 1-3. 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5 min. I zaledwie 0,8% ilości gipsu 

wypłukiwanego podczas namaczania oraz o czasie plastyczności wyrobu od 3min do 3min 30sek? Wszystkie 

parametry potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta- jawną dla 

Zamawiającego a tają dla innych wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ. 
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Pytanie 136 dot. Pakietu 13. 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:  

 

skład rozmiar ilość 

Zestaw do cewnikowania 

Serweta z laminatu 

FB 50x60cm 1 

  

Serweta z laminatu 

FB O5 I rozcięciem 50x60cm;Ø5cm 1 

  Rękawice nitrylowe M 2 

  Tupfer kula 17N 20x20cm 5 

  

Kompresy z gazy, 

17N, 8W 7,5x7,5cm 8 

  Pęseta plastikowa 13 cm 1 

  Pean plastikowy 14 cm  (+/-0,3) 1 

  

Pojemnik 

plastikowy 125 ml 1 

Elementy poza twardym blistrem w worku 

foliowym 

Strzykawka 

wypełniona jalową 

wodą z 10% 

gliceryną 10 ml 1 

Strzykawka 

wypełniona 

lubrykantem 6 ml 1 

Serwety z laminatu FB to serwety wykonane z włókniny foliowanej celulozwo-polietylenowa o gramturze 

42 g/m2. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 137 dot. Pakietu 15 poz. 1-2. 
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danych pozycji do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie 

konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 138 dot. Pakietu 17. 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompletu operacyjnego wykonanego z lekkiej, miękkiej 

nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS, bluza krótki rękaw, dekolt  wycięty w kształcie 

litery V starannie wykończony lamówką w kolorze bluzy, 3 kieszenie (2 na dole bluzy 1 na piersi), metka z 

rozmiarem? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu 

technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, 

natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest  "nadmuchiwana" 

gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces 

produkcji odbywa się powoli.  Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia 

wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą 

warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie 

przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla 

rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS.  Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem 

cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości 

surowca. W obu procesach można uzyskać włókniny mniej lub bardziej barierowe, jednak zależy to jedynie 

od gramatury włókniny, a nie od przebiegu samego procesu. 
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województwo zachodniopomorsk ie  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 139 dot. Pakietu 18 poz. 2. 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuchów ze wzmocnieniem przymocowanych na zewnątrz? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 140 dot. Pakietu 18 poz. 2. 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartucha o odporności na rozerwanie na sucho/mokro w 

obszarze krytycznym min. 98,06 kPa? Taka niewielka różnica nie rzutuje na wartość użytkową produktu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

         

         Dyrektor 

         Krzysztof Kowalczyk  


