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Znak: AE/ZP-27-83/18                                                       Tarnów, 2018-12-07 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 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. Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze 
opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej 
części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 
g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z 
tyłu w talii, niesterylny? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem 
zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? 
5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, 
pakowana zbiorczo w kartonik. 

6. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3-4. Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze 
opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, 
pakowana zbiorczo w kartonik. 

7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7. Czy zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze min. 22 g/m2 i 
wymiarach  210 cm x 130 cm, pakowane po 10 szt. , składane oddzielnie? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7. Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze 
opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

9. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10. Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, 
trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa  bibuły i 
1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 48 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia 
podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, 
gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 13 ± 2 μm, 80 szt. 
na rolce? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego 
dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej 
celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda 
posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa 
producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z 
kartonu zbiorczego? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie 
zapakowane, każda rolka w oddzielną folię? 
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14. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu 
zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura 
celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania 
dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? 
(100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej 
celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był 
badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie 
mniejszą niż 17 gr/m2? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał 
symbol CE? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - 
 minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o 
szerokości 60 cm.? 

19. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 
20. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, 

perforacja co 34 cm? 
21. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej 

celulozy? 
22. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13. Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
23. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 1-4, 7, 10-11, 13, 18-19. Prosimy o wydzielenie poz. 1-4,poz. 7, 10-

11,13,18-19 do osobnego pakietu. 
24. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18-19. Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 

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

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza wycenę w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartuchów z włókniny za opakowanie  
handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pod warunkiem, 
że fartuchy te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie 
zawierające 10 szt. to winien zaoferować 1400 opakowań. 
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartuchów z włókniny opisanych  
w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym: wykonane są z włókniny 
polipropylenowej, przejściowo wodoodpornej (tj. przy pierwszym kontakcie z płynem nie przemakają - 
płyn zbiera się na powierzchni w postaci kropel), wiązany z na troki w talii i na szyi, jest w rozmiarach co 
najmniej: L, XL, XXL. 
Ad. 3 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartuchów spełniających wymagania 
określone w SIWZ 
Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartuchów w rozmiarze 
uniwersalny, zaoferowane fartuchy winny mieć rozmiary określone w SIWZ. 
Ad. 5 Zamawiający dopuszcza wycenę w Pakiecie Nr 1 poz. 2 masek operacyjnych za opakowanie  
handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pod warunkiem, 
że maski te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie 
zawierające 50 szt. to winien zaoferować 620 opakowań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  
w Pakiecie Nr 1 poz. 2 masek operacyjnych pakowanych w kartoniki pod warunkiem, że spełniania 
pozostałych wymagań SIWZ, w tym zbiorczego pakowania w folię 
Ad. 6 Zamawiający dopuszcza wycenę w Pakiecie Nr 1 poz. 3-4 czepków za opakowanie  handlowe 100 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pod warunkiem, że czepki te 
będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 
100 szt. to winien w poz. 3 zaoferować 98 opakowań, a w poz. 4 40 opakowań 
Ad. 7-8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 7 prześcieradeł  
o wymiarach 210 cm x 130 cm, zaoferowane prześcieradła winny mieć wymiary określone w SIWZ. 
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Zamawiający dopuszcza natomiast wycenę w Pakiecie Nr 1 poz. 7 prześcieradeł za opakowanie  
handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pod warunkiem, 
że maski te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie 
zawierające 10 szt. to winien zaoferować 2640 opakowań. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie 
w Pakiecie Nr 1 poz. 7 prześcieradeł o gramaturze 22 g/m2. 
Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 10 prześcieradła  papierowo-
foliowego opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 10-18, 21 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartuchów spełniających 
wymagania określone w SIWZ 
Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 11 prześcieradeł 
papierowych 2-warstwowe w roli o wymiarach 60 cm x 80 m, dopuszcza natomiast perforację co 38 cm. 
Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 11 prześcieradeł papierowych 2-
warstwowe w roli o wymiarach 50 cm x 50 m, nie wyraża natomiast zgody na perforację co 34 cm. 
Ad. 22 Zamawiający dopuszcza wycenę w Pakiecie Nr 1 poz. 13 spodenek za opakowanie  handlowe 10 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pod warunkiem, że spodenki te 
będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 10 
szt. to winien zaoferować 125 opakowań. 
Ad. 23 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz.: 1-4, 7, 10-11, 13, 18-19 do 
osobnego Pakietu. 
Ad. 24 Zamawiający dopuszcza wycenę w Pakiecie Nr 1 poz. 18 fartuchów foliowych, a w poz. 19 
pokrowców foliowych na buty za opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem 
w górę do pełnych opakowań, pod warunkiem, że zarówno fartuchy jak i pokrowce będą spełniały 
wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien 
w poz. 18 zaoferować 77 opakowań, a w poz. 19 84 opakowania. 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 
 


