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Znak: AE/ZP-27-83/18                                                       Tarnów, 2018-12-10 
 
 
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 3 poz. 1. Czy można zaoferować fartuchy chirurgiczne  wykonane z włókniny 
SMMS, co oznacza  włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 
150x240cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 
150x150cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

4. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia 
uniwersalnego wykonanego z  laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4. Czy zamawiający wymaga aby obłożenie uniwersalne było chłonne na 
całej powierzchni serwet operacyjnych? 

6. 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 

7. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 
6cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

8. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 
38x45cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

9. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca foliowego na 
przewody w rozmiarze 13x250cm?  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

10. 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? 

11. 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              
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       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/m2.Wokół pola operacyjnego 
polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego  i łaty chłonnej 109,5 
g/m2. 

12. 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/m2. Wokół pola  operacyjnego 
polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 
g/m2? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12-13. Czy zamawiający wymaga aby serwety operacyjne w obrębie pola   
 operacyjnego posiadały  dodatkowe łaty chłonne ? 

14. 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.  
Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795.  

15. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia 
uniwersalnego wykonanego o z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15. Czy zamawiający dopuszcza aby sterylna taśma samoprzylepna była 
pakowana osobno  niż pozostałe elementy zestawu? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15 Czy zamawiający wymaga aby obłożenie uniwersalne było chłonne 
na całej powierzchni  serwet operacyjnych? 

18. 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 
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       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/m2. Wokół 
pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna.  Całkowita gramatura laminatu podstawowego i 
łaty chłonnej 109,5 g/m2. 

19. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 17. Czy zamawiający wymaga aby serweta operacyjna z wycięciem 20 x 
20 cm posiadała dodatkowa łatę chłonną? 

20. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 18. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej przeźroczystej 
osłony do aparatu o średnicy 90cm w stanie rozciągniętym ? 

21. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 23. Czy Zamawiający wymaga aby worek na płyny w kształcie stożka  
posiadał sztywnik, co umożliwia jego swobodne modelowanie. 

22. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów 
chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS – tj włókniny typu SMMS wzmocniona 
dodatkowo warstwą wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę 
przed drobnoustrojami.  Zatem im większa warstwa wewnętrzna tym lepsza barierowość przed 
przenikaniem mikroorganizmów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

23. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety 
sterylnej o wymiarach 150x240 cm. 

24. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego 
zestawu z serwetą dolną o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganego, tj.  170x1780 cm. 
Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. 

25. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego 
zestawu serwet do angiografii o następujących wymiarach: serweta rozmiar 210-220x300 cm 
wykonana z nieprzemakalnej włókniny i dwoma otworami przylepnymi o średnicy 9x12cm, owinięta 
w serwetę o wym. 140x190 cm 

26. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnej 
osłony na przewody o wymiarach 13x250cm. 

27. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego 
zestawu z serwetą główną o  wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 
7x95cm, oraz serwety o wym. 180x300 cm z taśmą samoprzylepną. Pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ. 

28. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego 
zestawu z serwetą główną 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym 
otworem o wymiarach 5x7cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

29. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 14. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet do 
zabiegów cesarskiego cięcia o wymiarach serwety głównej w kształcie T o wym. 200/250x315cm,  z 
przylepnym oknem o wymiarach 18x28x32cm wypełnionym w całości folią chirurgiczną otoczonym 
torbą do zbiórki płynów, 2 zaworkami spustowymi i kształtownikiem. Pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ. 

30. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15. Zwracamy się do z prośbą o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet 
wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu folii PE i włókniny PP o min. gramaturze 62 
g/m2, wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²  w składzie: 

      1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m². 
       1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 

0,050mm 
             1 serweta  przylepna  150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, 

wzmocniona na powierzchni 50x75cm 
       1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona 

na powierzchni min. 50x75cm 
       2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 

45x60cm 
      1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,  
      4 ręczniki celulozowe 30x40cm 
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31. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 16. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczanie sterylnego 
obłożenia do zabiegów ginekologicznych, wykonane z dwuwarstwowego nieprzemakalnego 
laminatu, chłonnego o  gramaturze 62 g/m2 oraz następującym składzie : 
• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,  
• 1 główna serweta 250/312x290cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm 
oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z sitem, zaworkiem spustowym 
i  kształtownikiem. 
• 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,  
• 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,  
• 1 ręcznik celulozowy 30x40cm 

32. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 17. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego 
zestawu z serwetą na stolik instrumentariuszki o wymiarach nieznacznie różniących się od 
wymaganego, tj. 140x190 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. 

33. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 18. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie sterylnej 
osłony na aparaturę o średnicy 60 cm. 

34. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 20. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnej 
osłony na aparaturę o średnicy 90cm. 

35. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 21. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety 
sterylnej 75x75cm z przylepnym otworem o  wym.6x8 cm 

36. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 22. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kieszeni 
dwukomorowej o wymiarach 30x40cm. 

37. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach do wyboru L, XL? 
38. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.  1. Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a’10szt z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie? 
39. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści maski operacyjne pakowane w kartonik? 
40. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków wiązanych na troki? 
41. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 60cm x 

80cm? 
42. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o perforacji co 38cm? 
43. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.. Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS ?. 
44. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.. Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym o 

wymiarach 70cm x 120cm o obwodzie 140cm?. 
45. 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? 
46. 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?. 
47. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17.. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.   
48. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18.. Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowe w op.a’100szt. z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie ? 
49. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 21.. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego 

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

poliestrowej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
51. 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/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i 
gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 
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/m2 
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/m2 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm 
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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/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/m2 oraz włókninowej warstwy 
chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 
80 g/m2. 

52. 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? 

53. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści serwetę  z otworem o średnicy 6x8cm z 
przylepcem w rozmiarze 45 x 75? 

54. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści serwetę  z otworem o średnicy 6x8cm bądź 
7cm z przylepcem w rozmiarze 50 x 75?. 

55. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 37 x 45cm?. 
56. 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? 
57. 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 

58. 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/m2, w strefie krytycznej 
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z 4  organizatorami 
przewodów 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny 
trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  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/m2 zintegrowana z 2 organizatorami przewodów, 
2x serweta samoprzylepna w rozmiarze 75 x 90cm zintegrowana z 2 organizatorami przewodów 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 33 cm wykonany z bibuły celulozowej 
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/m2 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/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 
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59. 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/m2, w strefie krytycznej wyposażona we 
wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z 
ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m2 
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/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 
g/m2 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/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o 
wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 

60. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 14. 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/m2 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 
g/m2 
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/m2 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o 
gramaturze 50 g/m2 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/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

61. 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/m2 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/m2 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/m2 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/m2 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/m2 oraz włókninowej warstwy 
chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 
g/m2. 

62. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z: 
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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/m2,  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/m2. 

63. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 17. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.   
64. 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? 
65. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 20. Czy Zamawiający dopuści osłonę na urządzenia z gumką w 

rozmiarze 70 cm x 80cm? 
66. 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? 
67. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 22. Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30 x 

40cm? 
68. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 23. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 x serweta porodowa o 

wymiarach 114cm x 150cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m2, w strefie 
krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m2. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 
50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w 
sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w 
dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy? 

69. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m2 o składzie: 

serweta z przylepcem 1 240x150 

serweta z przylepcem 1 180x170 

serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 90x75 

taśma medyczna 1 50x9 

serweta na stół instrum. 1 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 2 40x20    

70. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 73g/m2 o składzie: 

serweta z przylepcem 1 240x150 

serweta z przylepcem 1 180x170 

serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 90x75 

taśma medyczna 1 50x9 
serweta na stół instrum. 1 190x150 
serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 4 40x20 
71. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 

włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 73g/m2 o składzie: 

serweta z otworem i przylepcem 1 300x240 PROST. 20x10 

serweta na stół instrum. 1 190x150     
serweta na stolik Mayo 1 145x80     

serwetki do rąk 4 40x20     
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taśma medyczna 1 50x9     

72. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m2 o składzie: 

serweta z otworami i przylepcami 1 320x180 OKRĄG 8 

serweta 2 90x75     
serweta na stół instrum. 1 190x150     

serwetki do rąk 2 40x20     

73. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m2 o składzie: 

serweta z dwoma otworami i przylepcami 1 320x180 OKRĄG 8 

serweta z otworem i przylepcami wokół otworu i na 
boku 

1 90x75 OKRĄG 8 

serweta z przylepcami 2 90x75     
serweta 2 90x75     

serwetki do rąk 2 40x20     

74. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 73g/m2 o składzie: 

serweta z otworami i przylepcami 1 320x180 OKRĄG 8 

serweta 2 90x75     
serwetki do rąk 4 40x20     

75. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 
50x60 cm z otworem 6x8cm? 

76. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w 
rozmiarze 250x15cm? 

77. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w 
rozmiarze 235x13cm? 

78. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 73g/m2 o składzie: 

serweta z przylepcem 1 260x240 WYCIĘC. U 100x20 

serweta z przylepcem 1 240x150     
pokrowiec na nogę 1 120x37     

kieszeń na płyny z kształtką 1 40x30     
taśma medyczna 6 50x9     

serweta na stół instrum. 1 190x150     
serweta na stolik Mayo 1 145x80     

serwetki do rąk 4 40x20     
79. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 

włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m2 o składzie: 

serweta z przylepcem 1 260x240 
WYCIĘC. 

U 
100x20 

serweta z przylepcem 1 240x150     
pokrowiec na nogę 1 120x37     
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kieszeń na płyny z kształtką 1 40x30     
taśma medyczna 6 50x9     

serweta na stół instrum. 1 190x150     
serweta na stolik Mayo 1 145x80     

serwetki do rąk 2 40x20     
 

80. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 73g/m2 o składzie: 

serweta z otworem elastycznym 1 320x240 OKRĄG 6 

pokrowiec na nogę 1 75x37     
taśma medyczna 2 50x9     

serweta na stół instrum. 1 190x150     
serweta na stolik Mayo 1 145x80     

serwetki do rąk 4 40x20     

81. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m2 o składzie: 

serweta z otworem elastycznym  1 320x240 OKRĄG 6 

pokrowiec na nogę 1 75x37     
taśma medyczna 2 50x9     

serweta na stół instrum. 1 190x150     
serweta na stolik Mayo 1 145x80     

serwetki do rąk 2 40x20     

82. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m2 o składzie: 

serweta z przylepcem 1 240x150 

serweta z przylepcem 1 180x170 
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 90x75 

serwetki do rąk 2 40x20 
Fartuch chir. Standard  2 XL 
Fartuch chir. Standard  1 L 

83. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 73g/m2 o składzie: 

serweta z otworem i przylepcem 1 180x75 ROMB 20x10 
WYCIĘC. 

PÓŁOKRĄ. 
10 

serweta przeznaczona pod pośladki 1 90x75         

pokrowiec na nogę 2 120x75         
serweta na stół instrum. 1 190x150         
serweta na stolik Mayo 1 145x80         

Serwetki do rąk 4 40x20         

84. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m2 o składzie: 

serweta z przylepcem 1 240x150 
serweta z przylepcem 1 180x170 
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serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 90x75 
taśma medyczna 1 50x9 

serweta na stół instrum. 1 190x150 
serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 2 40x20 

85. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m2 o składzie: 

serweta z przylepcem 1 240x150 

serweta z przylepcem 1 180x170 
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 90x75 

taśma medyczna 1 50x9 
serweta na stół instrum. 1 190x150 
serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 4 40x20 

86. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m2 o składzie: 

serweta z otworem i przylepcem 1 200x180 PROST. 20x10 

serweta przeznaczona pod pośladki 1 90x75     

pokrowiec na nogę 2 120x75     
serweta na stół instrum. 1 190x150     
serweta na stolik Mayo 1 145x80     

serwetki do rąk 2 40x20     

87. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 73g/m2 o składzie: 

serweta z otworem i przylepcem 1 200x180 PROST. 20x10 
serweta przeznaczona pod pośladki 1 90x75     

pokrowiec na nogę 2 120x75     
serweta na stół instrum. 1 190x150     
serweta na stolik Mayo 1 145x80     

serwetki do rąk 4 40x20     

88. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z 
włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m2 o składzie: 

serweta z przylepcem 1 240x150 
serweta z przylepcem 1 180x170 

serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 90x75 
taśma medyczna 1 50x9 

serweta na stół instrum. 1 190x150 
serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 2 40x20 
89. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o 

wymiarach (22÷60)x30cm, śr. 36cm? 
90. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni 

dwukomorowej 35x42cm? 
91. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pod 

pośladki o gramaturze 56g/m2? 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 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. 2 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 2 również serwety w rozmiarze 
150 x 240 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 3 serwety o wymiarze 150 x 150 
cm spełniającej również pozostałe wymagania SIWZ. 
Ad. 4 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 4 również sterylnego obłożenia 
uniwersalnego wykonanego z  laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, pod warunkiem 
spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 5 Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 3 pozycji 4 sterylne obłożenie uniwersalne 
spełniało wymagania określone w SIWZ.  
Ad. 6 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 5 również opisanego w pytaniu 
zestawu do angiografii, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 7 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 7 również serwety z otworem  
o średnicy 6 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 8 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 9 również  serwety w rozmiarze 
38 x 45 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 9 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. 10 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. 11 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. 12 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 13 również opisanego w pytaniu 
sterylnego zestawu do artroskopii, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 13 Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 3 pozycji 12 i 13 serwety operacyjne  
spełniały wymagania określone w SIWZ. 
Ad. 14 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 14 również opisanego w pytaniu 
sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 15 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 15 również sterylnego obłożenia 
uniwersalnego wykonanego z  laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, pod warunkiem 
spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 16 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. 17 Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 3 pozycji 15 sterylne obłożenie 
uniwersalne spełniało wymagania określone w SIWZ. 
Ad. 18 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. 19 Zamawiający wymaga aby zaoferowana w Pakiecie Nr 3 pozycji 17 w zestawie serweta 
operacyjna z wycięciem 20 x 20 spełniała wymagania określone w SIWZ. 
Ad. 20 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. 
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Ad. 21 Zamawiający wymaga zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 23 serwety pod pośladki spełniającej 
wymagania określone w SIWZ. 
Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1 fartuchów chirurgicznych 
wykonanych z włókniny typu SMMMS, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ 
Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 2 sterylnych serwet o wymiarach 
150x240 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ 
Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 4 zestawu z serwetą dolną 
o wymiarach 170 x 1780 cm, jak również o wymiarach 170x178 cm. 
Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 sterylnego zestawu serwet do 
angiografii o wymiarach: serweta rozmiar 210-220x300 cm wykonana z nieprzemakalnej włókniny  
i dwoma otworami przylepnymi o średnicy 9x12cm, owinięta w serwetę o wym. 140x190 cm, pod 
warunkiem, spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym większa z serwet jest z warstwą chłonną,  
a otwory są otworami udowymi.  
Ad. 26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 10 sterylnej osłony na przewody  
o wymiarach 13x250 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ 
Ad. 27 Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ,  zaoferowanie 
w Pakiecie Nr 3 poz. 12 zestawu z serwetą o wymiarach 180x300 cm z taśmą samoprzylepną oraz  
z serwetą o wymiarach 200x260 cm, nie dopuszcza natomiast samoprzylepnego wycięcia U o wymiarach 
7x95 cm w tej serwecie  .  
Ad. 28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 13 zestawu z serwetą do artroskopii 
o wymiarach 200x320 cm, nie dopuszcza natomiast w tej serwecie  owalnego otworu o wymiarach 5x7 
cm. 
Ad. 29 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 14 zestawu z serwetą 
główna opisaną w pytaniu. 
Ad. 30 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 15 zestawu serwet opisanego  
w pytaniu. 
Ad. 31 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 16 zestawu serwet 
opisanych w pytaniu. 
Ad. 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 17 zestawu sterylnych obłożeń do 
implantacji portu naczyniowego z serwetą na stolik instrumentariuszki o wymiarach 140x190 cm, pod 
warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 33 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 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. 34 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 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. 35 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 21 również serwety sterylnej  
o rozmiarze 75x75 cm z przylepnym otworem o  wymiarach 6x8 cm, pod warunkiem spełniania 
pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 36 i 67 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 22 również kieszeni 
dwukomorowej w rozmiarze 30 x 40 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 37 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. 38 Zamawiający dopuszcza wycenę w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartuchów z włókniny za opakowanie  
10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie, pod warunkiem, że fartuchy 
te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 
10 szt. to winien zaoferować 1400 opakowań. 
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Ad. 39 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 masek operacyjnych pakowanych 
kartoniki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zbiorczego pakowania w folię. 
Ad. 40 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 czepków wiązanych na 
troki. 
Ad. 41 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 6 poszewek  
na poduszkę w rozmiarze 60 cm x 80 cm, zaoferowane poszewki winny mieć rozmiar 70-80 cm x 80 cm. 
Ad. 42 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 10 prześcieradeł z 
perforacją co 38 cm. 
Ad. 43 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 12 koszuli dla pacjenta  
wykonanej z włókniny SMS, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ, w tym: musi być 
wkładana przez głowę, posiadać wymagane rozmiary oraz musi być nieprzeźroczysta. 
Ad. 44 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 12 koszul w rozmiarze 
uniwersalnym o wymiarach 70 cm x 120 cm o obwodzie 140 cm. Zaoferowane koszule winny mieć 
wymiary określone w SIWZ 
Ad. 45 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 15 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. 46 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 16 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. 47 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie  z Pakietu Nr 1 poz. 17 do osobnego pakietu. 
Ad. 48 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 18 fartuchów foliowych  
w opakowaniach po 100 szt.  z odpowiednim przeliczeniem ilości. Jeżeli Wykonawca będzie podawał 
cenę za opakowanie zawierające 100 szt., to winien zaoferować 77 opakowań. 
Ad. 49 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie  z Pakietu Nr 1 poz. 21 do osobnego pakietu. 
Ad. 50 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1 fartuchów chirurgicznych  
z mankietem z dzianiny poliestrowej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ 
Ad. 51 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 4 opisanego w pytaniu 
zestawu obłożeń uniwersalnych. 
Ad. 52 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 opisanego w pytaniu 
zestawu serwet zabiegowych do angiografii. 
Ad. 53 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 7 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. 54 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 7 również serwety z otworem  
o  wymiarach 6x8 cm bądź Ø7 cm z przylepcem, która ma  rozmiar 50x75 cm pod warunkiem spełniania 
pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 55 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 9 serwety w rozmiarze 37 
x 45 cm. 
Ad. 56 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. 57 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 11 pokrowca opisanego  
w pytaniu. 
Ad. 58 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 12 opisanego w pytaniu 
zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego. 
Ad. 59 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 13 opisanego w pytaniu 
zestawu serwet przeznaczonych do artroskopii kolana. 
Ad. 60 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. 61 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 15 opisanego w pytaniu zestawu 
serwet uniwersalnych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ. 
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Ad. 62 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 16 opisanych w pytaniu 
obłożeń sterylnych do zabiegów ginekologicznych kroczowych. 
Ad. 63 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 3 poz. 17 do osobnego pakietu. 
Ad. 64 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 18 osłony opisanej  
w pytaniu. 
Ad. 65 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 20 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. 66 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycji 21 serwety z otworem  
o  wymiarach 6x8 cm lub Ø7 cm, z przylepcem, w rozmiarze 75x90 cm pod warunkiem spełniania 
pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 68 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 23 serwety opisanej  
w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 69 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 4 sterylnego  obłożenia  
uniwersalnego opisanego w pytaniu. 
Ad. 70 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 4 sterylnego  obłożenia  
uniwersalnego opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 71 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 4 sterylnego  obłożenia  
uniwersalnego opisanego w pytaniu. 
Ad. 72 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 zestawu serwet 
zabiegowych do angiografii opisanego w pytaniu. 
Ad. 73 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 zestawu serwet 
zabiegowych do angiografii opisanego w pytaniu. 
Ad. 74 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 zestawu serwet 
zabiegowych do angiografii opisanego w pytaniu. 
Ad. 75 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 7 serwety w rozmiarze 50x60 cm  
z otworem 6x8 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 76 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 10 pokrowca na przewody  
w  rozmiarze 250x15 cm. 
Ad. 77 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 10 pokrowca na przewody  
w  rozmiarze 235x13 cm. 
Ad. 78 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 12 zestawu serwet do 
wszczepu endoprotezy stawu biodrowego opisanego w pytaniu. 
Ad. 79 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 12 zestawu serwet do 
wszczepu endoprotezy stawu biodrowego opisanego w pytaniu. 
Ad. 80 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 13 zestawu serwet 
przeznaczonych do artroskopii kolana opisanego w pytaniu. 
Ad. 81 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 13 zestawu serwet 
przeznaczonych do artroskopii kolana opisanego w pytaniu. 
Ad. 82 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 14 zestawu serwet do 
zabiegu cięcia cesarskiego opisanego w pytaniu. 
Ad. 83 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 14 zestawu serwet do 
zabiegu cięcia cesarskiego opisanego w pytaniu. 
Ad. 84 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 15 zestawu serwet 
uniwersalnych opisanego w pytaniu. 
Ad. 85 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 15 zestawu serwet 
uniwersalnych opisanego w pytaniu. 
Ad. 86 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 16 obłożenia do zabiegów 
ginekologicznych kroczowych opisanego w pytaniu. 
Ad. 87 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 16 obłożenia do zabiegów 
ginekologicznych kroczowych opisanego w pytaniu. 
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Ad. 88 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 17 zestawu obłożeń do 
implantacji portu naczyniowego opisanego w pytaniu. 
Ad. 89 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 18 osłony na aparaturę  
opisanej w pytaniu. 
Ad. 90 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 22 kieszeni samoprzylepnej 
dwukomorowej o wymiarach 35x42 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 91 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 23 serwety pod pośladki  
o gramaturze 56g/m2, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.  
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


