
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 29.01.2015  r.

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na  dostawę wyrobów higienicznych, obłożeń pól operacyjnych, serwet i

odzieży medycznej jednorazowego użytku dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 202/2015)

        Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z

2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji

istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Pakiet nr 3 
Pozycja nr 2 – Pokrycie higieniczne szer. 60cm
- Prosimy o dopuszczenie podkładów higienicznych w rolce o szerokości rolki 58cm.
Odpowiedź: Nie.

2. - Prosimy o dopuszczenie podkładów higienicznych w rolce o szerokości rolki 59cm, szerokość mieści się w
granicy błędu producenta i rolki mają kilka milimetrów mniej niż 60cm.
Odpowiedź: Tak

3. - Prosimy o wyłączenie pozycji w osobny  pakiet.
Odpowiedź: Nie.

Pozycja nr 3  – Prześcieradło higieniczne

4.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł higienicznych80-90 x 200-210 cm ?

Odpowiedź: Nie.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.1 prześcieradła w kolorze białym?

Odpowiedź: Tak.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.2 prześcieradła z nawojem 50m z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.2 prześcieradła z nawojem 100m z 



odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Nie.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.3 prześcieradła w rozmiarze 
80x210cm?
Odpowiedź: Nie.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.4 podkładu o wymiarowaniu 
min.140x80cm?
Odpowiedź: Nie.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 10 poz.1 koszulki z rozcięciem z przodu 
wiązanym na troki?
Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 10 poz.1 koszulki o długości 67cm?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 10 poz.1 koszulki wykonanej z miękkiej i 
przyjemnej w dotyku włókniny poliestrowo-wiskozowej, zapewniającej komfort pacjentom?
Odpowiedź: Tak.

13.  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach pakietu nr 10 poz.2 koszuli wykonanej z włókniny 
polipropylenowej typu SMS?
Odpowiedź: Tak.

14. Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w ramach  pakietu  nr  12  koszuli  wykonanej  z  miękkiej  i
przyjemnej w dotyku włókniny poliestrowo-wiskozowej, zapewniającej komfort pacjentom? 

Odpowiedź: Tak.

15. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 5 poz. 1 , dopuści złożenie oferty ze sterylnym, uniwersalnym zestawem
chirurgicznym, z etykietą w języku polskim zawierającą 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji,
o następującym składzie: 
serweta na stolik narzędziowy 150x180cm (owinięcie zestawu) 1 szt.
serweta na stolik Mayo 80x145cm 1 szt. (wzmocnienie 75x64cm)
serweta boczna 75x100cm (przylepna po całej długości dłuższego boku) 2 szt.
serweta dolna, przylepna 175x180cm 1 szt.
serweta górna 150x240cm 1 szt.
ręcznik chłonny 25x20cm 4 szt.
taśma przylepna 10x50cm 1 szt.? 
Odpowiedź: Tak.

16. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 5 poz. 2 , dopuści złożenie oferty ze sterylnym, zestawem do cesarskiego
cięcia, z etykietą w języku polskim zawierającą 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji, o 
następującym składzie:
serweta chirurgiczna (owinięcie zestawu) 150x180cm
osłona na stolik Mayo 80x145cm
ręczniki 20x25cm 4 szt.
sterylna serweta do cesarskiego cięcia 225x320cm 
z otworem wypełnionych folią chirurgiczną o wymiarach 29x24cm 
ręczniki 20x25cm 4 szt.
serweta do owinięcia noworodka 100x150cm? 
Odpowiedź: Tak.



17. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 5 poz. 3 , dopuści złożenie oferty ze sterylnym zestawem do artroskopii 
o następującym składzie: 
serweta na stolik narzędziowy 150x180cm 1 szt.
serweta na stolik Mayo 80x145cm 1 szt.
serweta na kończynę z elastycznym otworem uszczelnionym folią, o średnicy 7cm
osłona na kończynę 33x73cm 1 szt.
Taśma przylepna, foliowa 11x50cm 2 szt.
osłona na kamerę 13x250cm 1 szt,
Taśma z rzepem 2x24cm 1 szt.? 
Odpowiedź: Tak.

18.  Czy Zamawiający,  dokona modyfikacji  SIWZ i wyłączy z par 5 poz. 4 , co pozwoli na wzięcie udziału w
przedmiotowym postępowaniu większej ilości wykonawców? 

              Odpowiedź: Nie.

19. Pytanie 1 – dotyczy Pakietu 4 poz.1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  Fartucha  chirurgicznego  wykonanego  z  włókniny  typu
SMMMS nie pakowanego w papier krepowy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Nie.

20. Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu  poz.4 poz.2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  fartucha  chirurgicznego  wykonanego  z  włókniny  typu
SMMMS, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak.

21. Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu 5 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego taśmę samoprzylepną o wymiarze 9 cm
x 50cm oraz 2 ręczniki celulozowe, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak.



22. Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu do cięcia cesarskiego:

4 ręczniki do rąk
1 taśma przylepna 9 x 50 cm
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory 
przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w 
części chłonnej polipropylen 
Gramatura w części podstawowej 60g/m2 
Odpowiedź: Nie.

23. Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
2 ręczniki do rąk
1 taśma mocująca 9x50cm
1 osłona foliowa na przewody 15 x 240 cm, z przylepcami, perforowana końcówka
1 osłona na nogę 36 x 65 cm
1 serweta do artroskopii 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i 
organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
1 serweta na stół do instrumentarium 140 x 150 cm 
Odpowiedź: Tak.

24. Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:
serweta na stolik do instrumentarium 150 x 190 cm



serweta brzuszno-kroczowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i 
portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia 
otworu, kiedy nie jest używany)

serweta na stolik Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85 cm), składana teleskopowo

Serweta przylepna 50 x 60 cm
2 ręczniki do rąk

przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm

taśma mocująca 9 x 50 cm

Odpowiedź: Tak.

                                                                      Z poważaniem


