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                                                                                                       ………………………………………… 

Znak: AE/ZP-27-64/17                                                 Tarnów, 2017-12-11 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: niesterylnych 

jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, 

poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel 

medyczny oraz sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon  

na aparaturę dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy zamawiający dopuści fartuchy z włókniny polipropylenowej o 

gramaturze minimum 20 g/m
2
, przejściowo wodoodporne (tj. przy pierwszym kontakcie  

z płynem nie przemakają - płyn zbiera się na powierzchni, z rękawem ściągniętym gumką, 

zakończony bawełnianym mankietem, wiązany z na troki w talii i na szyi, kolor zielony, rozmiar L 

lub XL? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt.  

z przeliczeniem? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy zamawiający dopuści wycenę za 50 szt. w opakowaniu,  

z przeliczeniem? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3. Czy zamawiający dopuści wycenę za 100 szt. w opakowaniu,  

z przeliczeniem? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4. Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka wiązany  

na troki, z warstwą pochłaniającą pot, w kolorze zielonym? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z 

przeliczeniem? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z 

przeliczeniem? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 19. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 50 par 

(100 szt.), z przeliczeniem? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1. Czy można zaoferować fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny 

SMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną?  

10. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 

150x240cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

11. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 

100x150cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

12. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia 

uniwersalnego wykonanego z  laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m
2
? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4. Czy zamawiający wymaga aby obłożenie uniwersalne było chłonne na 

całej powierzchni serwet operacyjnych? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do angiografii o 

następującym składzie i parametrach: 

       1 serweta 80 cm x 100 cm    (owinięcie zestawu)     

       1 ręcznik 30 cm x 40 cm                                                              

       1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm            

       1 serweta do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x  12 cm  

          otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu  8 cm,  

          ze zintegrowanymi pasami z przeźroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi  

          do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego. Serweta wykonana z nieprzemakalnego  

          laminatu z warstwą chłonną 
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15. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 

6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

16. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 

38x45cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

17. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca foliowego na 

przewody w rozmiarze 13x250cm?  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

18. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 11. Czy można zaoferować pokrowiec foliowy w rozmiarach 90x225cm 

złożony w sposób umożliwiający szybką aplikację w warunkach bloku operacyjnego z taśmami do 

mocowania? 

19. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do 

wszczepu endoprotezy  stawu biodrowego  o następującym składzie i parametrach: 

      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 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm                                        

      1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm              

      1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm                                        

      1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm                                

      2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm                                   

      1 serweta operacyjna wzmocniona w strefie krytycznej samoprzylepna (ekran anestezjologiczny)  

         225 cm x  270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych     

      1 serweta operacyjna, wzmocniona w strefie krytycznej, samoprzylepna 225 cm x 280 cm  

         z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm. 

      Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa  

       i  folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m
2
. Wokół pola  operacyjnego  

       polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej   

       109,5  g/m
2
. 

20. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu  

do artroskopii o następującym składzie i parametrach: 

       1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 

       2 ręczniki 30 cm x 40 cm 

       1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                                   

       1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm                                

       1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm                                                              

       1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm                                            

       1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy  7 cm  

          ze wzmocnieniem w strefie krytycznej. 

        Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia  

        polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m
2
. Wokół pola  operacyjnego  

        polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej  

       109,5 g/m
2
? 

21. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12, 13. Czy zamawiający wymaga aby serwety operacyjne w obrębie 

pola operacyjnego posiadały  dodatkowe łaty chłonne? 

22. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do 

cesarskiego cięcia o następującym składzie i parametrach: 

       1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm                            

       2 ręczniki do rąk 30 cm x 20 cm                                                                          

       1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                                       

       1 serweta dla noworodka  90 cm x 90 cm                                           

       1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem  27 cm x 33  

          cm w okolicach jamy brzusznej wypełnionym folią chirurgiczną, otwór okala worek  

          przechwytujący płyny z kształtkami usztywniającymi brzeg oraz zawór do podłączenia drenu 

         Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i  folia  

         polietylenowa. Ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej.  
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         Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795.  

23. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia 

uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m
2
? 

24. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15. Czy zamawiający dopuszcza aby sterylna taśma samoprzylepna była 

pakowana osobno niż pozostałe elementy zestawu? 

25. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15. Czy zamawiający wymaga aby obłożenie uniwersalne było chłonne 

na całej powierzchni serwet operacyjnych? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do 

zabiegów  ginekologicznych o następującym składzie i parametrach: 

      1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 

      2 ręczniki 30 cm x 40 cm 

     1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 

     1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 

     1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm 

     1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami  

        na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem  

        i zaworem. 

       Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego  o gramaturze laminatu 57,5 g/m
2
. Wokół  

       pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna.  Całkowita gramatura laminatu podstawowego 

       i łaty chłonnej 109,5 g/m
2
. 

27. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 17. Czy zamawiający wymaga aby serweta operacyjna z wycięciem 20 x 

20 cm posiadała dodatkowa łatę chłonną? 

28. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 18. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej przeźroczystej 

osłony do aparatu o średnicy 90cm w stanie rozciągniętym? 

29. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło papierowo- foliowe  

w roli szer. 50cm dł. 50 mb perforacja co 38 cm  z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek  tj. 352 

rolki? 

30. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 21. Prosimy o podanie gramatury folii pokrowca na zwłoki. 

31. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 21. Czy Zamawiający wymaga pokrowca na zwłoki z uchwytami   

po obu stronach, czy bez uchwytów? 

32. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 21. Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga pokrowca na zwłoki 

zapinanego na zamek czy na rzepy? 

33. Dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przetargowej, oświadczenia 

o braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej? 

34. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach do wyboru L, XL? 

35. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a’10 szt wraz z wyceną  

z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

36. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści maski operacyjne pakowane w kartonik? 

37. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 60cm x 

80cm? 

38. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 7, 8, 9. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od składania 

pojedynczego. 

39. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25 g/m
2
? 

40. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści podkłady o długości 50m z przeliczeniem 

ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch 

miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości? 

41. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS ? 

42. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym o 

wymiarach 70cm x 120cm o obwodzie 140cm? 

43. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o rozmiarze 120cm x 

35cm pakowana z taśmą samoprzylepną 10 x 50cm zamiast zszytej nogawki? 

44. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o rozmiarze 60cm x 

30cm pakowana z taśmą samoprzylepną 10 x 50cm zamiast zszytej nogawki? 
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45. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 

46. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18. Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowe w op.a’100szt.  

z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy 

zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości? 

47. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem z dzianiny 

poliestrowej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

48. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z:  

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej  

o gramaturze 40 g/m
2
 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm  

i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m
2
 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej  

o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm  

i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m
2
 

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej  

o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 

30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m
2
 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm 

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE 

o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i 

wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m
2
. Osłona w postaci 

worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania 

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

190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy 

chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 

80 g/m
2
. 

49. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z: 

1szt serweta samoprzylepna w rozmiarze 220cm x 320cm  z dwoma otworami o średnicy 10cm 

wypełnionymi folią chirurgiczną, wzmocnioną w strefie krytycznej i zintegrowana z transparentną 

foliową wstawką zabezpieczającą pulpit sterowniczy, wykonana z hydrofobowej włókniny 

trójwarstwowej typu SMS 

1szt taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace 

1szt fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny SSMMS w rozmiarze  XL 

1szt serweta chłonna nieprzylepna dwuwarstwowa w rozmiarze 100 x 150 cm 

1szt wzmocniona serweta na stół instrumentalny w rozmiarze 150 x 190cm stanowiąca owinięcie 

zestawu wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej? 

50. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści serwetę  z otworem o średnicy 6x8cm z 

przylepcem w rozmiarze 45 x 75? 

51. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści serwetę  z otworem o średnicy 6x8cm bądź 

7cm z przylepcem w rozmiarze 50 x 75? 

52. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 37 x 45cm? 

53. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy, który posiada na obu 

końcach 1 przylepiec 17cm x 2,5cm umożliwiający fiksację folii? 

54. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści 3 częściowy zestaw pokrowców 

składający się z: 

Górna część z elastyczną gumką 100 x 160cm, 

Dolna z elastyczną gumką 80 x 150cm, 

2 taśmy przylepne 3 x 100cm 

55. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z: 

1 x serweta samoprzylepna 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, 

wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m
2
, w strefie 

krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m
2
, zintegrowana z 4  

organizatorami przewodów 
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1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny 

trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m
2
,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie 

wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z 2 organizatorami przewodów 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m
2
 zintegrowana z 2 

organizatorami przewodów, 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 33 cm wykonany z bibuły celulozowej  

2x serweta samoprzylepna w rozmiarze 75 x 90cm zintegrowana z 2 organizatorami przewodów 

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o 

gramaturze 68 g/m2 

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE 

o gramaturze 50 g/m
2
 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 

cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze 

czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

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

x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy 

chłonnej o gramaturze 28 g/m
2
. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m

2
. 

56. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z: 

1 x serweta 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm,  wykonana z 

chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m
2
, w strefie 

krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m
2
 i wymiarach 100 cm 

x 50 cm, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w 

strefie wzmocnionej 137 g/m
2
 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm 

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE 

o gramaturze 47 g/m
2
 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 

57 g/m
2
 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona 

w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 

rozwijania. 

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

x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m
2
 oraz włókninowej warstwy 

chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m
2
. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 

80 g/m
2
. 

57. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z: 

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

wypełnionym folią chirurgiczną, 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/m
2
 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 

45 g/m
2
 

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o 

gramaturze 68 g/m2 

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm  wykonana z włókniny typu 

spunlace o gramaturze 80 g/m
2
 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE 

o gramaturze 50 g/m
2
 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 

cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m
2
. Osłona w postaci worka w kolorze 

czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

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

x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m
2
 oraz włókninowej warstwy 

chłonnej o gramaturze 28 g/m
2
. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m

2
. 
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58. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 

laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m
2
 zintegrowana z dwoma podwójnymi 

organizatorami przewodów 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 

laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m
2
 zintegrowana z dwoma podwójnymi 

organizatorami przewodów 

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 

laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m
2
 zintegrowana z dwoma podwójnymi 

organizatorami przewodów 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm 

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE 

o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 

57 g/m
2
 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona 

w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania 

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

x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m
2
 oraz włókninowej warstwy 

chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 

80 g/m2. 

59. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z: 

1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 

samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m
2
,  zintegrowana z torbą na płyny 

o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu 

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

x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy 

chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m
2
. 

60. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 17. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 

61. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 18. Czy Zamawiający dopuści osłonę okrągłą z gumką, w rozmiarze w 

stanie rozciągniętym – 85cm x 85cm, rozmiar osłanianej aparatury 50cm x 50cm? 

62. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 20. Czy Zamawiający dopuści osłonę na urządzenia z gumką w 

rozmiarze 70 cm x 80cm? 

63. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną z otworem o średnicy 6 x 

8cm, bądź 7cm z przylepcem w rozmiarze 75 x 90cm? 

64. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 22. Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30 x 

40cm? 

65. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów 

chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowych. Oferowane przez nas 

fartuchy posiadają większą warstwę wewnętrzną, a zatem zapewniają lepszą barierowość przed 

przenikaniem mikroorganizmów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

66. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety  

o wymiarach 240x150cm. 

67. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu  

z serwetą dolną o wymiarach 170x175cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. 

68. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do 

angiografii z serwetą (z laminatu dwuwarstwowego z dwoma panelami foliowymi, po obu stronach)  

o wymiarach 240x300cm z dwoma otworami promieniowymi 12x12cm z przylepcem i folią 

chirurgiczną z wycięciem o średnicy 7cm, zawiniętego w serwetę na stół instrumentarium o 

wymiarach 140x190cm. 

69. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłony na 

przewody o wymiarach 13x250cm złożonej harmonijkowo. 
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70. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu z 

serwetą główną o wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 7x95cm, 

pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. 

71. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu z 

serwetą główną 200x320cm z otworem o wymiarach 5x7cm, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. 

72. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 14. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu z 

serwetą główną 200/250x315cm z otworem trapezowym o wymiarach 18x28x32cm wypełnionym w 

całości folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworami i  kształtownikiem, 

pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. 

73. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o 

gramaturze min. 62g/m
2
 z serwetą dolną min. 170x175cm serweta na stół do instrumentarium 

140x190cm, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. 

74. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 16. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o 

gramaturze min 62g/m
2
 z serwetą główną 250/312x290cm z otworem 9x12cm, z serwetą na stół 

instrumentariuszki o wymiarach 140x190cm. Cały zestaw posiada tylko 1 torbę (worek) do zbiórki 

płynów. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. 

75. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 17. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu z 

dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 62g/m
2
 zawierającego: 1 serwetę główną 150x260cm z 

wycięciem U 20x65cm i przylepcem, osłonę na stolik Mayo 80x145cm. Zestaw owinięty w serwetę 

na stół instrumentarium 140x190cm. 

76. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 18. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłony na 

aparaturę o średnicy 60cm. 

77. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 20. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłony na 

aparaturę o średnicy 90cm. 

78. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 20. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłony na 

aparaturę o wymiarach min.60x80cm. 

79. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 21. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety 

sterylnej  75x75 cm z przylepnym  otworem o  wym.6x8 cm. 

80. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 22. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kieszeni 

dwukomorowej o wymiarach 30x40cm. 

81. Dotyczy SIWZ pkt XIV.8 i 9. Prosimy o modyfikację punktu 8 i 9 rozdziału XIV (Ogólne Warunki 

Umowy) SIWZ poprzez dodanie następującego zapisu: „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 cena brutto, cena 

netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga 

formy aneksu.” 

82. Dotyczy SIWZ pkt XIV. 9. Prosimy o dodanie do rozdziału XIV (Ogólne Warunki Umowy) SIWZ 

punktu 9a 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.” 

83. Dotyczy SIWZ pkt XIV.13 i 14.  Prosimy o modyfikację punktu 13 i 14 rozdziału XIV (Ogólne 

Warunki Umowy) SIWZ dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % 

(jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w punkcie 13 lit. a) i do wysokości 10 % w punkcie 14. 

Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają 

Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w 

przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, 

ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

84. Dotyczy SIWZ pkt XIV.25. Prosimy o wykreślenie punktu 25 z rozdziału XIV (Ogólne Warunki 

Umowy) SIWZ. 

85. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy można podać cenę za op. a’50szt. z przeliczeniem ilości? 

86. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3. Czy można podać cenę za op. a’100 szt. z przeliczeniem ilości? 

87. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4. Czy można podać cenę za op. a’100 szt. z przeliczeniem ilości? 
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88. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210cm x 80cm? 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

89. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10 i 11. Czy Zamawiający dopuszcza długości rolek a’50mb z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

90. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 21. Czy Zamawiający wymaga aby pokrowce na zwłoki wykonane 

zostały z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m
2
 w kolorze zielonym lub niebieskim? 

91. Dotyczy SIWZ pkt IV.1.4.1.2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku złożenia 

oferty na wyroby, które nie są zakwalifikowane jako wyroby medyczne tj. posiadających stawkę VAT 

23% ( Pakiet 1 poz. 20 i 21) zamawiający dopuści możliwość złożenia stosownego oświadczenia o 

braku obowiązku posiadania dokumentów dopuszczających na ww. wyroby. 

92. Dotyczy SIWZ pkt XIV. W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie adresu mailowego 

przedstawicieli Zamawiającego do umowy. 

93. Prosimy o podanie terminu płatności. 

94. Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy zamawiający wymaga maski posiadającej skuteczność filtracji na poziomie 

min. 99,99%? 
 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartuchów w rozmiarze L 

lub XL i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ, tj. zaoferowane 

fartuchy winny być w rozmiarach co najmniej: L, XL, XXL. 

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartuchów pakowanych  

w opakowania po 10 szt., pod warunkiem, że fartuchy te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli 

Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 10 szt. to winien zaoferować 1500 

opakowań. 

Ad. 3 i 85 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 masek operacyjnych 

pakowanych opakowania po 50 szt., pod warunkiem, że maski te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli 

Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 50 szt. to winien zaoferować 640 

opakowań. 

Ad. 4 i 86 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 czepków chirurgicznych-

operacyjnych pakowanych w opakowania po 100 szt., pod warunkiem, że czepki te będą spełniały 

wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien 

zaoferować 90 opakowań. 

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 czepków chirurgicznych 

typu furażerka wiązanych na troki. Zgodnie wymaganiem w tym zakresie określonym w Załączniku Nr 1 

do SIWZ, zaoferowane czepki winny być ściągane gumką. 

Ad. 6 i 87 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 czepków chirurgicznych 

pakowanych w opakowania po 100 szt., pod warunkiem, że maski te będą spełniały wymagania SIWZ. 

Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien zaoferować 50 

opakowań. 

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 18 fartuchów foliowych pakowanych 

w opakowania po 100 szt., pod warunkiem, że pokrowce te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli 

Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien zaoferować 80 

opakowań. 

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 19 pokrowców foliowych na buty 

pakowanych w opakowania po 50 par (100 szt.), pod warunkiem, że pokrowce te będą spełniały 

wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien 

zaoferować 140 opakowań. 

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 1 również fartuchów 

chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą 

wewnętrzną, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 2 również serwety w rozmiarze 

150 x 240 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
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Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 3 serwety o wymiarze 100 x 150 

cm spełniającej również pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 4 również sterylnego obłożenia 

uniwersalnego wykonanego z  laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m
2
, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 13 Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 3 pozycji 4 sterylne obłożenie 

uniwersalne spełniało wymagania określone w SIWZ, w tym wymagania normy PN-EN 

13795:2011+A1:2013 lub równoważnej. 

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 5 również opisanego w pytaniu 

zestawu do angiografii, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 7 również serwety z otworem  

o średnicy 6 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 9 również  serwety w rozmiarze 

38 x 45 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 10 również  pokrowca foliowego 

na przewody w rozmiarze 13 x 250 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 11 również  pokrowca foliowego 

w rozmiarach 90x225cm złożonego w sposób umożliwiający szybką aplikację w warunkach bloku 

operacyjnego z taśmami do mocowania, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 12 również opisanego w pytaniu 

sterylnego obłożenia do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 13 również opisanego w pytaniu 

sterylnego zestawu do artroskopii, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 21 Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 3 pozycji 12 i 13 serwety operacyjne  

spełniały wymagania określone w SIWZ, w tym wymagania normy PN-EN 13795:2011+A1:2013 lub 

równoważnej. 

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 14 również opisanego w pytaniu 

sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym 

wymagania normy PN-EN 13795:2011+A1:2013 lub równoważnej. 

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 15 również sterylnego obłożenia 

uniwersalnego wykonanego z  laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m
2
, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 15 również zestawu, w którym  

sterylna taśma samoprzylepna jest pakowana osobno niż pozostałe elementy zestawu, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 25 Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 3 pozycji 15 sterylne obłożenie 

uniwersalne spełniało wymagania określone w SIWZ, w tym wymagania normy PN-EN 

13795:2011+A1:2013 lub równoważnej. 

Ad. 26 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 16 również opisanego w pytaniu 

sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 27 Zamawiający wymaga aby zaoferowana w Pakiecie Nr 3 pozycji 17 w zestawie serweta 

operacyjna z wycięciem 20 x 20 spełniała wymagania określone w SIWZ, w tym wymagania normy PN-

EN 13795:2011+A1:2013 lub równoważnej. 

Ad. 28 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 18 sterylnej przeźroczystej 

osłony do aparatu o średnicy 90 cm w stanie rozciągniętym, pod warunkiem, że można ją założyć na 

aparaturę o rozmiarze: szerokość 42 cm, długość 52 cm, wysokość 15 cm,  jest z gumką ściągającą, która 

umożliwi założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na niej gdy po założeniu 

osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury, a ponadto  spełniania pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad. 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 10  również prześcieradła  

o szerokości 50 cm i długości 50 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych rolek (przy 

długości rolki wynoszącej 50 m należy zaoferować 352 rolki), nie wyraża natomiast zgody na perforację 

co 38 cm. 
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Ad. 30 Zamawiający nie będzie podawał gramatury folii pokrowca na zwłoki, który należy zaoferować 

 w Pakiecie Nr 1 poz. 21, ponieważ nie stawiał wymagania co do gramatury pokrowca. 

Ad. 31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 21  pokrowca na zwłoki  

z uchwytami po obu stronach, jak i bez uchwytów, ponieważ nie stawiał wymagania co do uchwytów. 

Ad. 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 21  pokrowca na zwłoki  

zapinanego zarówno na zamek jak i na rzepy, ponieważ nie stawiał wymagania co do sposobu zapinania 

pokrowca. 

Ad. 33 Zamawiający nie wyraża zgody na dołączenie do oferty przetargowej, oświadczenia o braku 

przynależności do grupy kapitałowej, również w przypadku wykonawcy, który nie należy do żadnej 

grupy kapitałowej. Zgodnie z wymogiem określonym w pkt.IV.1.3.1 SIWZ ww. oświadczenie 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ad. 34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartuchów w rozmiarze 

L i XL i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ, tj. zaoferowane 

fartuchy winny być w rozmiarach co najmniej: L, XL, XXL. 

Ad. 35 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartuchów pakowanych  

w opakowania po 10 szt., pod warunkiem, że fartuchy te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli 

Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 10 szt. to winien zaoferować 1500 

opakowań. 

Ad. 36 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycji 2 masek operacyjnych 

pakowanych w kartoniki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zbiorczego 

pakowania w folię. 

Ad. 37 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycji 6 poszewek  

na poduszkę w rozmiarze 60 cm x 80 cm, zaoferowane poszewki winny mieć rozmiar 70-80 cm x 80 cm. 

Ad. 38 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycje: 7, 8, 9 asortymentu, 

który nie jest składany pojedynczo. 

Ad. 39 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycji 8 prześcieradła  

o gramaturze 25 g/m
2
. 

Ad. 40 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 11  również prześcieradła papierowe 

w rolkach o długości 50 m z odpowiednim przeliczeniem ilości. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę 

za rolkę z prześcieradłem o długości 50 m, to winien zaoferować 2240 rolek. 

Ad. 41 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 12  również koszuli dla pacjenta  

z włókniny SMS, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ, w tym: musi być wkładana 

przez głowę, posiadać wymagane rozmiary oraz musi być nieprzeźroczysta. 

Ad. 42 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycji 12 koszul w rozmiarze 

uniwersalnym o wymiarach 70 cm x 120 cm o obwodzie 140 cm. Zaoferowane koszule winny mieć 

wymiary określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

Ad. 43 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 15 również osłony na kończynę  

o rozmiarze 120 cm x 35 cm, nie wyraża natomiast zgody na pakowanie z taśmą samoprzylepną 10 x 50 

cm zamiast zszytej nogawki. 

Ad. 44 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 16 również osłony na kończynę  

o rozmiarze 60 cm x 30 cm, nie wyraża natomiast zgody na pakowanie z taśmą samoprzylepną 10 x 50 

cm zamiast zszytej nogawki. 

Ad. 45 Zamawiający nie wyraża zgody wyłączenie z Pakietu Nr 1 pozycji 17 do osobnego pakietu. 

Ad. 46 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 18  również fartuchów foliowych  

w opakowaniach po 100 szt.  z odpowiednim przeliczeniem ilości. Jeżeli Wykonawca będzie podawał 

cenę za opakowanie zawierające 100 szt., to winien zaoferować 80 opakowań.  

Ad. 47 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1 fartuchów chirurgicznych  

z mankietem z dzianiny poliestrowej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ 

Ad. 48 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 4 opisanego w pytaniu 

zestawu obłożeń uniwersalnych.  

Ad. 49 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 5 opisanego w pytaniu 

zestawu serwet zabiegowych do angiografii. 
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Ad. 50 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 7 również serwety z otworem  

o  wymiarach 6x8 cm, z przylepcem, nie wyraża natomiast zgody na rozmiar serwety 45x75 cm. Ponadto 

zaoferowana serweta musi spełniać pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad. 51 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 7 również serwety z otworem  

o  wymiarach 6x8 cm bądź 7 cm z przylepcem, która ma  rozmiar 50x75 cm pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 52 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 9 serwety w rozmiarze 37 

x 45 cm. 

Ad. 53 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 10 pokrowca foliowego, który 

posiada na obu końcach 1 przylepiec 17 cm x 2,5 cm umożliwiający jego mocowanie, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym w zakresie wymiarów samego pokrowca. 

Ad. 54 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 11 pokrowca opisanego  

w pytaniu. 

Ad. 55 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 12 opisanego w pytaniu 

zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego. 

Ad. 56 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 13 opisanego w pytaniu 

zestawu serwet przeznaczonych do artroskopii kolana. 

Ad. 57 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 14 opisanego w pytaniu zestawu 

serwet do zabiegu cesarskiego cięcia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ, w tym 

wymagania normy PN-EN 13795:2011+A1:2013 lub równoważnej. 

Ad. 58 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 15 opisanego w pytaniu zestawu 

serwet uniwersalnych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ, w tym wymagania 

normy PN-EN 13795:2011+A1:2013 lub równoważnej. 

Ad. 59 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 16 opisanych w pytaniu 

obłożeń sterylnych do zabiegów ginekologicznych kroczowych. 

Ad. 60 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 3 poz. 17 do osobnego pakietu. 

Ad. 61 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 18 osłony opisanej  

w pytaniu. 

Ad. 62 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 20 również osłony w wymiarze 

70 cm x 80 cm, pod warunkiem, że można ją założyć na szybę o rozmiarze: szerokość 60 cm, wysokość 

76 cm, jest z gumką ściągającą na krótszym boku, która umożliwi założenie osłony na szybę,  

a równocześnie utrzymanie osłony na szybie (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części 

szyby), a ponadto osłona spełnia pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad. 63 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 21 również serwety z otworem  

o  wymiarach 6x8 cm lub Ø7 cm, z przylepcem, w rozmiarze 75x90 cm pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.64 i 80 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 22 również kieszeni 

dwukomorowej w rozmiarze 30 x 40 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.65 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1 również fartuchów chirurgicznych 

wykonanych z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowych, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad.66 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 2 również serwet o wymiarach 

240x150 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 67 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 4 zestawu z serwetą dolną 

o wymiarach 170 x 175 cm. 

Ad. 68 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 opisanego w pytaniu 

zestawu serwet zabiegowych do angiografii. 

Ad. 69 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 10 osłony na przewody o wymiarach 

13x250 cm złożonej harmonijkowo, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.70 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 12 zestawu z serwetą  

o wymiarach 200x260 cm, nie dopuszcza natomiast samoprzylepnego wycięcia U w tej serwecie   

o wymiarach 7x95 cm. 

Ad.71 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 13 zestawu z serwetą do artroskopii 

o wymiarach 200x320 cm, nie dopuszcza natomiast w tej serwecie  otworu o wymiarach 5x7 cm. 
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Ad.72 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 14 zestawu z serwetą 

główną opisaną w pytaniu.  

Ad.73 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 15 zestawu o gramaturze min. 

62g/m
2
 z serwetą dolną min. 170x175cm, serweta na stół do instrumentarium 140x190cm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.74 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 16 opisaną w pytaniu 

zestawu do zabiegów ginekologicznych kroczowych. 

Ad.75 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 17 opisanego w pytaniu 

zestawu obłożeń do implantacji portu naczyniowego. 

Ad.76 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 18 osłony na aparaturę  

o średnicy 60 cm, pod warunkiem że jest sterylna, przeźroczysta i można ją założyć na aparaturę  

o rozmiarze: szerokość 42 cm, długość 52 cm, wysokość 15 cm,  jest z gumką ściągającą, która umożliwi 

założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na niej gdy po założeniu osłony gumka 

znajdzie się na górnej części aparatury, a ponadto  spełniania pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad. 77 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 20 również osłony na aparaturę o 

średnicy 90 cm, pod warunkiem, że można ją założyć na szybę o rozmiarze: szerokość 60 cm, wysokość 

76 cm, jest z gumką ściągającą na krótszym boku, która umożliwi założenie osłony na szybę,  

a równocześnie utrzymanie osłony na szybie (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części 

szyby), a ponadto osłona spełnia pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad.78 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 20 również osłony w wymiarze 

min. 60x80 cm, pod warunkiem, że można ją założyć na szybę o rozmiarze: szerokość 60 cm, wysokość 

76 cm, jest z gumką ściągającą na krótszym boku, która umożliwi założenie osłony na szybę,  

a równocześnie utrzymanie osłony na szybie (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części 

szyby), a ponadto osłona spełnia pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad.79 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 21 również serwety sterylnej  

o rozmiarze 75x75 cm z przylepnym otworem o  wymiarach 6x8 cm, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.81-84 i 92 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie do Ogólnych warunków umowy 

zaproponowanych w pytaniach zmian. 

Ad.88 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycji 8 prześcieradła o 

szerokości 80 cm, zaoferowane prześcieradło winno mieć szerokość mieszczącą się w przedziale 90-100 

cm i spełniać pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad.89 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 10  również prześcieradła  

o długości 50 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych rolek (przy długości rolki wynoszącej 

50 m należy zaoferować 352 rolki), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Równocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 11 również prześcieradła  

o długości 50 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych rolek (przy długości rolki wynoszącej 

50 m należy zaoferować 2240 rolek), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad.90 Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 21 pokrowce na zwłoki wykonane 

były z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m
2
 w kolorze niebieskim lub zielonym. 

Ad. 91 Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt IV.1.4.1.2 SIWZ. 

Ad.93 Zamawiający nie poda terminu płatności, ponieważ zgodnie z pkt. IV.1 Formularza Ofertowego termin 

płatności winien podać Wykonawca, przy czym nie może on być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia 

faktury. 

Ad.94 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 masek posiadających skuteczność 

filtracji na poziomie min. 99,99%, pod warunkiem spełniania przez zaoferowane maski wymogów 

określonych w SIWZ, tj. są to „maski ochronne do stosowania przez personel medyczny, chroniące drogi 

oddechowe przed szkodliwymi czynnikami (usta, nos); klasa ochrony FFP 3, o minimalnej skuteczności 

filtrowania dla bakterii i wirusów w przedziale od 0,3 µm - 0,5 µm, w tym skutecznie zabezpieczające przed 

prątkami gruźlicy”. 
 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


