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Wałbrzych, dnia 29.03.2021r.  
DZPZ-530-Zp/6/PN-6/21 

Wykonawcy – wszyscy 
 

Dotyczy:  „Dostawy : Osprzętu do bezpośredniej wizualizacji dróg żółciowych, Obłożenia”  - 
Zp/6/PN-6/21 
 

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust.  2 
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  

Pytanie 1. Dotyczy   pakietu 8 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu składania próbek dla pakietu nr 1 z uwagi 
na fakt, iż użytkownik poznał i pracował wcześniej na zamawianym sprzęcie. 
Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu składania próbek dla pakietu nr 1. 
 
Pytanie 2. Dotyczy   pakietu 3   
Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok,  
powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. 
Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej. 
Wymiar całkowity 225 cm x 101cm  (tolerancja +/- 2 cm). 
Rdzeń chłonny 200 cm x 50 cm (tolerancja +/- 2 cm). 
Rozmiar:     225 cm x 101 cm ±2cm 
Rozmiar rdzenia chłonnego:  200 cm x 50 cm ±2cm 
Waga:      280 g  
Gramatura:    123 g/m2 
Absorbcja:     min. 4000 ml/m2 
Produkt posiadający znak CE 
Odp. Zamawiający dopuści – wymiar całkowity nie może być mniejszy niż 100x200 cm. i strefa 
absorpcyjna nie może być mniejsza niż 3000 ml NaCl 0,9%. 

Pytanie 3. Dotyczy   pakietu 5  
Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 28g/m2?  
Odp. Zamawiający dopuszcza gramaturę 28 g/m2 i większą ale nie mniejszą. 
 
Pytanie 4. Dotyczy   pakietu 5  
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160x210cm?  
Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar 160x210 cm i większy ale nie mniejszy. 
 
Pytanie 5. Dotyczy   pakietu 2  
Czy zamawiający dopuści chłonność ok .9 litrów wody kranowej lub 3,5 litra 0.9% NaCl. Rdzeń 
celuloza i poliakryan sodu. Pokrycie polipropylen nietkany? Pochłania płyny oparte na wodzie, takie 
jak sól fizjologiczna, mocz i krew?  
Odp. Zamawiający nie dopuści, wymagana chłonność – minimum 16 litrów płynów. 
 
Pytanie 6. Dotyczy   pakietu 3 poz.1  

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy podkład higieniczny z oddychającą powłoką od spodu, 
kolor biały, z pulpą celulozową i superabsorbentem, rozmiar rdzenia chłonnego 180x50 cm, 
całkowity rozmiar podkładu 100x220 cm; od spodu oddychająca włóknina 30g/m2, oddychająca 
folia PE 18g/m2, bibułka 13,5 g/m2, superabsorbent 34 g/m2 + pulpa celulozowa, warstwa 
wierzchnia hydrofilowa włóknina oddychająca 20 g/m2, całkowita gramatura podkładu 272 g/szt.; 
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chłonność 4,5 litra; bielony bez użycia chloru; tłoczenie mały diament; może być stosowany u 
pacjentów obłożnie chorych, z problemami nietrzymania moczu, aby zapobiec problemom ze skórą 
przez utrzymanie suchej powierzchni i naturalny poziom pH skóry; może być stosowany do 
niesterylnych procedur medycznych, takich jak opatrywanie ran lub pobieranie próbek do  badania 
krwi, aby utrzymać wysoki poziom higieny i zapobiegać rozwojowi bakterii; z możliwością 
przenoszenia pacjenta do 150 kg w obrębie stołu operacyjnego; opakowanie 20 szt. 

Odp. Zamawiający nie dopuści.  Wymagana nośność minimum 190 kg. 
 
Pytanie 7. Dotyczy   pakietu 3 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści  jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół 
operacyjny wykonany z  polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, 
nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego 
rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 101 cm 
(+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy 
przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłanialność min.3200 g/m2 potwierdzona 
badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie 
nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, potwierdzone 
dokumentem. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%)?  
Odp. Zamawiający dopuści jednorazowy wysoko chłonny nieuczulający podkład   
 higieniczny na stół operacyjny o podanych parametrach. 
 
Pytanie 8. Dotyczy Dot. zapisów rozdziału XVI SIWZ 
W związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. 
asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje 
poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XVI 
zwracamy się z prośbą o zmianę terminów dostawy w sposób następujący: 
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 
- od 3 do 4 dni - 40 pkt. 
- 5 dni  – 20 pkt. 
- 6 dni   – 0 pkt.  
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
Pytanie 9. Dotyczy Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §4 ust.3 b)  
W związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. 
asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje 
poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy w zakresie §4 ust.3 b) 
zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy dla zamówień na cito do 72 godzin roboczych.  
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. 
 
Pytanie 10. Dotyczy Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §4 ust. 4 i 5 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 5, § 4 oraz o modyfikację zapisu umowy  ust.4 §4 na 
następujący: 
„4.W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w ust.3 pkt. a i b, po 
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zakupić te partię towaru u innego dostawcy. W 
takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia 
dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.” 
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. 
 
Pytanie 11. Dotyczy  Dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §4 ust. 4 i 5 
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Zwracamy się z prośbą o o modyfikację zapisu umowy  ust.4 §4 na następujący: 
„4.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt a i b, 
Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp. ) związane 
z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy. Jednak różnica w cenie nie 
może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy.”  
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. 
 
Pytanie 12. Dotyczy  Dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §4 ust. 6 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany do 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez 
Zamawiającego.  
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. 
 
Pytanie 13. Dotyczy  Dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §8  
Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści. 
„6. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar 
umownych i odszkodowań, za okres, w którym  umowa nie mogła być należycie wykonywana z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa 
COVID-19 . 
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu 
umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych 
stanem pandemii, o którym mowa w ust.6.”  
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. 
 
Pytanie 14. Dotyczy  Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §8  
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o modyfikację zapisów  §8 
umowy poprzez dodanie ust.6 i 7  o następującej treści: 
„6.Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w 
przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, 
gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami 
wystąpienia epidemii COVID 19.  
7. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych 
dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 
Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.”  
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. 
 
Pytanie 15. Dotyczy  Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §8  
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów  §8 
umowy poprzez dodanie ust.5 o następującej treści: 
6.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres 
obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego 
przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.  
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. 
 
Pytanie 16. Dotyczy  Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §9 ust.3  
Zwracamy się z prośbą o  modyfikację zapisów  §9 ust. 3 umowy w sposób następujący: 
„3. W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn 
lezących po stronie  Wykonawcy, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji 
zamówienia Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, 
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”  
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. 
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Pytanie 17. Dotyczy  wzoru umowy załącznik 3a, 
Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującej treści: 

 
SIŁA WYŻSZA 

1.            Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z 
winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
2.            Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 
Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i 
które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, 
rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony 
rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego. 
3.            W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 
okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób 
realizacji Umowy. 
4.            Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest 
zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim 
zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań 
zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły 
wyższej. 
5.            W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w 
szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy 
kosztami zakupów interwencyjnych. 
6.            Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez 
okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez 
nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo 
wykonanych usług.  
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. 
          W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z COVID 19, które skutkowałby 
utrudnieniami w realizacji umowy, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 
2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
*       
Pytanie 18. Dotyczy  pakiet 5 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 150 x 200 cm? Pozostałe parametry zgodne z 
SWZ.    
Odp. Zamawiający dopuści rozmiar 150 x 200 cm. ale nie mniejszy, pozostałe parametry zgodne  
z SWZ.  
 
Pytanie 19. Dotyczy  Dot. projektu umowy   
 
Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu 
wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy?    
Odp. Terminy podane w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych (szpital działa 7 dni w 
tygodniu). 
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Pytanie 20. Dotyczy  Dot. projektu umowy   
Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin?   
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. 
 
Pytanie 21. Dotyczy  Dot. projektu umowy   
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy 
przetargowej oraz numerze pakietu, lub zezwoli aby informacje te zawarte były na załączniku do 
faktury?  Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele 
informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na 
fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania 
faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i 
wiązać się z dodatkowymi kosztami.   
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. 
 
Pytanie 22. Dotyczy  Dot. projektu umowy   
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 
cenie? 
Odp.  Tak, ale tylko po uzyskaniu wcześniejszej  zgody Zamawiającego.  Zamawiający wyrazi 
zgodę jedynie w przypadku otrzymania próbki zamiennika, która potwierdzi jego  zgodność  z 
wyrobami zaoferowanymi w ofercie.  
 
Pytanie 23. Dotyczy  Dot. projektu umowy   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę obniżenie kary umownej w par. 8, ust. 1 na 0,5% wartości  
niewykonanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru.   
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. 
 
Pytanie 24. Dotyczy  Dot. projektu umowy   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 9 pkt 3 umowy i dodanie słów: ”po uprzednim 
wezwaniu wykonawcy”?   
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. Nie ma takiej konieczności, gdyż obowiązek 
uprzedniego wezwania wynika z przepisów ogólnych. 
 
Pytanie 25. Dotyczy  pakiet 2 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maty absorpcyjnej umożliwiającej wchłanianie dużej 
ilości płynów (chłonność ok. 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonąca od góry 
oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie 
płynu w rdzeniu; rozmiar 75cm x 36cm (wkład chłonny 68cm x 30cm), kolor biały; pakowane a’100 
sztuk?   
Odp. Zamawiający nie dopuści, wymagana chłonność – minimum 16 litrów płynów. 
 
Pytanie 26. Dotyczy  pakiet 3 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego niesterylnego podkładu  
z możliwością przenoszenia  pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, 
umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210cm x 80cm (wkład chłonny 
200cm x 60cm), w kolorze białym; pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej 
powierzchni, wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem, warstwa spodnia o 
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gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folii przyjazny dla skóry, z 
gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP; chłonność min. 1,5 litra, zapewniający trwałe 
zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukujący zapach, pakowane a’20 sztuk?   
Odp. Zamawiający nie dopuści .  Wymagana nośność minimum 190 kg. 

  
Pytanie 27. Dotyczy  pakiet 5 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 160x210 cm?   
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 160x210 cm. 

Pytanie 28. Dotyczy  Pakiet nr 2 
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie absorbcyjnej maty podłogowej dwustronnej o chłonności  
ok. 33l/m² spełniającej pozostałe wymogi SIWZ  
Odp. Zamawiający dopuści . 
 
Pytanie 29. Dotyczy  Pakiet nr 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczkuje zaoferowania maty absorbcyjnej na rozlane płyny  , 
która zawiera wysokochłonny środek żelujący zintegrowany z osłoną z włóknistej tkaniny na całej 
powierzchni maty?   
Odp. Zamawiający oczekuje maty absorpcyjnej, której środek żelujący jest na całej 
powierzchni maty . Dopuszczamy   margines do 3 cm. 
 
Pytanie 30. Dotyczy  Pakiet nr 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje maty na rozlane płyny z marginesami ok 3cm, 
które ułatwiają usunięcie maty po zaabsorbowaniu płynów?   
Odp. Zamawiający oczekuje maty, którą łatwo usunąć po zaabsorbowaniu płynu. 
 
Pytanie 31. Dotyczy  Pakiet nr 3 
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 
5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem 
zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, 
wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii 
polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. 
Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez 
jednostki notyfikowane. Parametry: 
- chłonność min. 35ml/100cm2,  
- gramatura podstawowa: 295 g/m2 
- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm 
zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 
+/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.  
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 
2650 % 
- pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe.   
Odp. Zamawiający nie dopuści . Wymagamy rdzeń chłonny o wym. 90 x 180 cm ( +/- 5cm). 
 
Pytanie 32. Dotyczy  Pakiet nr 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 
5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem 
zmieniająca ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, 
wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii 
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polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. 
Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez 
jednostki notyfikowane. 
Parametry: 
- chłonność min. 35ml/100cm2,  
- gramatura podstawowa: 295 g/m2 
- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm 
zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 
+/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.  
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 
2650 % 
- w zestawie z miękką, jednorazową poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze 
min.102 x152 cm o gramaturze 80 g/m2 
- 1 zestaw/najmniejsze opakowanie jednostkowe, 24 zestawy w kartonie.   
Odp. Zamawiający nie dopuści . Wymagamy rdzeń chłonny o wym. 90 x 180 cm ( +/- 5cm). 
 
Pytanie 33. Dotyczy  Pakiet nr 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 
5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, 
samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; 
wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej 
pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i 
ślizganiem podkładu po powierzchni.  
Parametry: 
- chłonność min. 40ml/100cm2 w badaniach jednostki akredytowanej,  
- gramatura podstawowa: min.210 g/m2 
- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm 
zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 
+/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.  
- pakowana po 10 sztuk/ opakowanie.   
Odp. Zamawiający nie dopuści . Wymagamy rdzeń chłonny o wym. 90 x 180 cm ( +/- 5cm). 
 
Pytanie 34. Dotyczy  Pakiet nr 3 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy serwety ochronnej na stół 
operacyjny o minimalnej chłonności 35ml/100cm2, zakończonej dodatkowymi marginesami z 
nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości 
podkładu?   
Odp. Zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny o chłonności nie mniejszej niż 
3000ml.  zakończonej dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie 
większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. 
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