
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 02.02.2015  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  4, poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  fartuch  chirurgiczny  wykonany  z  miękkiej  polipropylenowej  włókniny  SMS  o
gramaturze 35 g/m²? Rękawy typu raglan zapewniają swobodę ruchów, zakończone są niepylącym poliestrowym
mankietem. Długość rękawa 8 cm pozwala na wygodne i jałowe założenie rękawicy. Zgrzewy wykonane zostały
techniką ultradźwiękową, co zapewnia pełną barierowość. Fartuch sterylizowany parą wodną. Fartuch przy szyi
zapinany jest na rzep, a system troków wewn. i zewn. ułatwia sterylne założenie fartucha. – najpierw na brudno",
później "na czysto". Kartonik do podtrzymania troków umożliwia założenie fartucha w sposób jałowy. Fartuch
złożony w sposób "book-folded". Dodatkowo fartuch pakowany jest w papier krepowany z dwoma ręczniczkami
z niepylącej włókniny kompresowej. W wersji jałowej fartuch wyposażony w podwójną etykietę TAG.
Odpowiedź: Tak.

2. Pakiet  4, poz. 2
Czy  zamawiający  dopuści  fartuch  chirurgiczny  wykonany  z  miękkiej  polipropylenowej  włókniny  sms  o
gramaturze 35 g/m². Strefa krytyczna (przód do końca i rękaw do łokcia), kontaktująca się bezpośrednio z polem
operacyjnym  wykonana  jest  z  niebieskiej  włókniny  foliowanej  o  gramaturze  40g/m2,  zapewnia  całkowitą
nieprzemakalność. Wzmocnienie jest przymocowane za pomocą kleju. Konstrukcja fartucha umożliwia dokładne
zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep.  Troki
wszyte  wewnątrz  i  na  zewnątrz  wyrobu  umożliwiają  założenie  fartucha  najpierw na  „brudno”,  a  potem na
„czysto”,  specjalny  kartonik  umożliwia  wiązanie  fartucha  w  sposób  aseptyczny.  Rękawy  typu  raglan  nie
ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłonącym
pot.  Zgrzewy  wykonane  techniką  ultradźwiękową,  są  ciągłe,  szczelne,  zapewniają  barierowość  połączenia.
Fartuch  posiada  dodatkowo  owinięcie  w  papier  krepowy,  pakowany  z  dwoma  ręczniczkami  z  niepylącej
włókniny kompresowej. 
   Odpowiedź: Tak.

3. Pakiet 6, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw z 2 serwetkmi kompresowymi 80cm x 60 cm, pozostałe parametry zgodne z
SIWZ?
   Odpowiedź: Tak.

4. Pakiet 8, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści osłonę na nogę pacjenta w rozm. 80cm x 45 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
   Odpowiedź: Tak.



5. Pakiet 11, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści spodenki krótkie  w rozm. L w kolorze niebieskim?
   Odpowiedź: Nie.

6. Pakiet 11, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści spodenki długie  w rozm. uniwersalnym  w kolorze niebieskim?
   Odpowiedź: Tak.

7. Pytania dotyczące treści umowy:

Pytanie 1:  Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

   Odpowiedź: Tak po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego.

8. Pytanie 2: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy
suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od
dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

   Odpowiedź: Nie.

9. Pytanie 3: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

   Odpowiedź: Tak.

10. Pytanie 4: Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy
przetargowej,  serii  oraz  daty  ważności  dla  poszczególnych  pozycji  i  dopuści  aby  informacje  o  nr  umowy
znajdowały się na dokumencie WZ?
Odpowiedź: Tak.

11. Pakiet 3 poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  prześcieradło  higieniczne  o  wymiarach  80cm  x  175cm,  wykonane  z  włókniny
polipropylenowej laminowanej folią w kolorze zielonym?
Odpowiedź: Tak.

12. Pakiet 3 poz. 2
Czy Zamawiający ma na myśli podkład 2-warstwowy papierowy?
Odpowiedź: Tak.

13. Pakiet 3 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 80cm x 210cm?
Odpowiedź: Nie.

14. Pakiet 3 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 160cm x 90cm lub 140cm x 80cm? Pozostałe wymagania
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: 160x90 cm tak.

15. Pakiet 5 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego bez dodatkowych wzmocnień, ale o wyższej



gramaturze (min. 60g/m2) co daje wyższą chłonność na całej powierzchni.
Odpowiedź: Nie.

16. Pakiet 5 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie  zestawu  do cesarskiego cięcia  bez  dodatkowych wzmocnień,  ale  o
wyższej gramaturze (min. 75g/m2) co daje wyższą chłonność na całej powierzchni.
Skład zestawu : 
1 serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190cm                            

1 serweta na stolik Mayo  80 x 145cm;                                      

1 serweta dla noworodka  60 x 80 cm 

4 ręczniki do rak  

1 serweta główna  160x300  z otworem  wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany prostokątny zbiornik do
przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka              

3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów  

Odpowiedź: Nie.

17. Pakiet 5 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii bez dodatkowych wzmocnień, ale o wyższej
gramaturze (min. 75g/m2) co daje wyższą chłonność na całej powierzchni.
Skład zestawu:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm                            

1 serweta na stolik Mayo  80 x 145 cm;

2 taśmy samoprzylepne  10 x  50 cm,  

1 osłona na kończynę  35 x 80 cm

1 osłona na przewód do kamery 14 x 250 cm,  złożona teleskopowo , z taśmą mocującą                                     

1 serweta  pomocnicza  100 x 150 cm 

1  serweta  główna  200 x  300 cm z  samouszczelniającym  otworem ,  zintegrowanym zbiornikiem na  płyny
wyposażonym  w  sztywnik  do  modelowania  wlotu  oraz  zawór  do  odprowadzania  płynów  z  możliwością
podłączenia do ssaka             

3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów   

Odpowiedź: Nie.

18. Pakiet 5 

W  przypadku  dopuszczenia  zaoferowanych  przez  nas  zestawów  w  pozycji  1,2  i  3,  zwracamy  się  do
Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ich do osobnych pakietów w celu umożliwienia złożenia korzystnej ofety.

Odpowiedź: Nie.

19. Pytanie do SIWZ  V.1.2)



Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zamawiający uwzględni złożenie przez wykonawcę wykazu dostaw
wyrobów jednorazowego użytku / wyrobów medycznych. 

Odpowiedź: Tak.

20. Pytanie do SIWZ V.5.3)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie,  czy jako zaświadczenie  podmiotu  uprawnionego do kontroli  jakości
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,
uzna dokumenty dopuszczające do obrotu (deklarację zgodności, certyfikat – jeśli dotyczy, powiadomienie do
Urzędu  Rejestracji  Wyrobów  Medycznych)  ?  W przypadku  odpowiedzi  odmownej,  prosimy  o  wyjaśnienie
jakiego rodzaju dokumenty należy złożyć wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak.

21. Pakiet nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha spełniającego wymagania SIWZ, z
tą  różnicą,  że  rozmiar  naszego fartucha  oznacza  jednocześnie  jego  długość,  i  tak  rozmiarowi  L odpowiada
130cm? Czy Zamawiający dopuści fartuch bez opakowania w papier krepowy?

Odpowiedź: Nie.

22. Pakiet nr 4 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha, w którym brzeg wzmocnienia z
laminatu na rękawach wklejony jest wokół całych rękawów, a wzmocnienie na przodzie fartucha wzdłuż boków
wklejone  jest  punktowo?  Rozmiar  fartucha  jednocześnie  oznacza  jego  długość-  odpowiednio  XL to  150cm.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie.

23. Pakiet nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z SIWZ, z tą różnicą, że zestaw zawiera 2 ręczniki
do rąk a taśma samoprzylepna ma wymiar 9x50 cm?
Odpowiedź: Tak.

24. Pakiet nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w którym serweta główna jest w
kształcie litery "T" (osłonami podpórek kończyn górnych) i ma wymiar:335x260/200 cm, samoprzylepny otwór
14x20  cm  otoczony  folią  chirurgiczną  z  workiem  do  zbiórki  płynów  dookoła  otworu,  bez  dodatkowych
wzmocnień. W zestawie 4 ręczniki do rąk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak.

25. Pakiet nr 5 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii, w którym serweta na stolik narzędziowy ma
wym. 150x190 cm, a serweta do artroskopii  225x320 cm? Dodatkowo zestaw zawiera serwetę do obłożenia
drugiej nogi 150x180 cm oraz jedną taśmę samoprzylepną 10x50 cm do zamocowania osłony na kończynę. W
zestawie znajdują się też 2 ręczniki do rąk 30x40 cm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by osłonę na kamerę
dostarczać pakowaną osobno? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak.

26. Pakiet  nr  5  poz.  4:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  zgodnego  
z SIWZ, z tą różnicą, że otwór kroczowy posiada samoprzylepne okno 15x10 cm i zintegrowną "patkę" (osłonę
krocza)  z  taśmą  lepną,  4  ręczniki  do  rąk.  Czy  Zamawiający  zgodzi  się  
na  dostarczanie  serwety  75x90  cm  pakowanej  osobno?  Laminat  dwuwarstwowy  
o gramaturze 57,5 g/m2.
Odpowiedź: Tak.



27. Pakiet nr 8 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony 24x80 cm?

Odpowiedź: Tak.

  Pakiet 1 – Wyroby higieniczne i odzież medyczna :
28. Poz. 5 – Czy można zaoferować jednorazowy, higieniczny fartuch w kolorze niebieskim, wykonany  z włókniny

o gramaturze 28g/m2,  w rozmiarze  uniwersalnym,  z  rękawami  zakończonymi  gumką bezlateksową?  Fartuch
wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w
talii przymocowany z przodu fartucha.
Odpowiedź: Nie.

Pakiet 5 - Obłożenia pola operacyjnego :
29. Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą samoprzylepną 200 cm x 175 cm

(zamiast 170 cm x 175cm)?
Odpowiedź: Tak.

30. Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą z oknem w rozmiarze 28 x 19 cm, 4
ręcznikami celulozowymi oraz dodatkowo z taśmą samoprzylepną w rozmiarze 10 x 50 cm w zestawie?

Odpowiedź: Tak

31. Poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z taśmą samoprzylepną w rozmiarze 10 x 50
cm, 4 ręcznikami celulozowymi oraz dodatkowo 2 uchwytami Velcro 2 x 23 cm?

Odpowiedź: Tak.

 Pakiet 7 – Serwety sterylne

32. Poz. 1 –  3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z dwuwarstwowego laminatu – pozostały
opis zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

33. Poz.  4  – Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  serwety z  otworem lepnym o średnicy 7  cm –
pozostały opis zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

34. Poz. 5 – 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen-
polietylen) – pozostały opis zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

35. Poz.  8  – Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  serwety  chirurgicznej  jałowej  z  laminatu
dwuwarstwowego w rozmiarze 120 cm x 150 cm z otworem lepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Nie.



36.   Pakiet 11 – Spodenki dla pacjenta

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek krótkich z otworem dla pacjenta, z miękkiej
włókniny, niejałowe, jednorazowe, w rozmiarze uniwersalnym, w kolorze białym?

Odpowiedź: Tak.

37. Pakiet 14 – Prześcieradła

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego prześcieradła dla pacjenta będącego
wyrobem higienicznym i  dopuszczonego do użycia  na podstawie Świadectwa Jakości  Zdrowotnej  wydanego
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny? Prośba nasza wynika z faktu, iż
producent prześcieradeł zakwalifikował je jako wyroby higieniczne i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC
nie są wyrobami medycznymi.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

38. Projekt umowy - §5 ust. 3, pkt. 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych na następujące:
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne jak poniżej:
Karę umowną za  każdy  dzień  rozpoczęty  zwłoki  w dostawie  w wysokości  0,1% wartości  brutto  zamówienia
cząstkowego;
(…)

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 1, pozycja 3

39. Czy Zamawiający dopuści czepek dwuwarstwowy typu furażerka bez gumki i troków, posiadający 2 warstwy 
włókniny w części bocznej, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej?
Odpowiedź: Tak.

40. Pakiet 1, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu z włókniny polipropylenowej?
Odpowiedź: Tak.

Pakiet 1, pozycja 5
41. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 30g/m2?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 3, pozycja 1
42. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie 

konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie.

Pakiet 3, pozycja 4
43. Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny 25g/m2?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 4, pozycja 1
44. Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny 5 warstwowej zapakowany dodatkowo w serwetkę włókninowa 



oraz 2 ręczniki?
Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4, pozycja 2
45. Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny 5 warstwowej zapakowany dodatkowo w serwetkę włókninowa?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 7, pozycja 1
46. Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną w rozmiarze 80x90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak. 

Pakiet 7, pozycja 4
47. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem 7cm?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 7, pozycja 7
48. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 7, pozycja 8
49. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem 10cm?

Odpowiedź: Nie.

50. Pakiet 8, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści osłonę na nogę w rozmiarze 30x80cm?
Odpowiedź: Tak.

Pakiet 10, pozycja 1
51. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji  do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie

konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy Pakietu nr 3
52. Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne w kolorze białym z nitkami wzmacniającymi w 

kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak.

53. Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na rolce o długości 50mb z odpowiednim przeliczeniem 
rolek, czyli 2080szt. rolek?
Odpowiedź: Tak.

54. Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne w rozmiarze 78x210?
Odpowiedź: Nie.

Dotyczy Pakietu nr 4
55. Pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny 3-warstwowy, wykonany w SMS-u, spełnia 

wymagania normy EN 13795, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak.

Dotyczy Pakietu nr 5



56. Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego dwuwarstwowy o przybliżonej gramaturze 
68,5 g/m2, spełnia wymagania normy EN 13795, skład i wymiary:

Odpowiedź: Tak.

57. Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji artroskopii kolana, czterowarstwowy w strefie 
krytycznej obłożenia, o przybliżonej gramaturze 114,55 g/m2 w strefie krytycznej, skład i wymiary:

Lub zestaw dwuwarstwowy o gramaturze 63 g/m2 o składzie i wymiarach:

Oba zestawy spełniają wymagania normy EN 13795.
Odpowiedź: Tak.

58. Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii odbytnicy o gramaturze 63 g/m2, w składzie:



Odpowiedź: Tak.

Dotyczy Pakietu nr 7
59. Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną 70x90cm, z otworem 6x8, dwuwarstwową?

Odpowiedź: Tak.

60. Pozycja 4 – Czy Zamawiający serwetę chirurgiczną z otworem w rozmiarze 6x8cm, pozostałe parametry bez 
zmian?
Odpowiedź: Tak.

61. Pozycja 5- Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x60cm?
Odpowiedź: Tak.

62. Pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 79x145cm?
Odpowiedź: Tak.

63. Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną z otworem 6x8cm z przylepcem w rozmiarze 
150x150cm?
Odpowiedź: Nie.

Dotyczy Pakietu nr 8
64. Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę w rozmiarze 17x250cm?

Odpowiedź: Tak.

65. Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na nogę w rozmiarze 22x75cm, z dwiema taśmami lepnymi?
Odpowiedź: Tak.

66. Dotyczy Pakietu nr 10
Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta z polipropylenu w 
standardowym rozmiarze XL, zawiązywana z tyłu na toki na wysokości pleców, natomiast na wysokości szyi 
zapinana na rzep, krótkie rękawy i półokrągłe wycięcie pod szyją?
Odpowiedź: Tak.

67. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 4, w pozycji  nr 1 dopuści fartuch wykonany z
pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – min.
49,5 cm H O.₂   Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane
poliestrowe mankiety, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym
zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w
opakowaniu 2 chłonne ręczniki  40x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki
transferowe zawierające  nazwę dostawcy,  numer  referencyjny,  numer  serii  i  datę  ważności.  Na  opakowaniu



jednostkowym  piktogram  potwierdzający,  że  fartuch  nie  zawiera  lateksu.  Opakowanie  zbiorcze  (karton)
zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE?
Odpowiedź: Tak.

68. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 4, w pozycji nr 2 dopuści fartuch wykonany z
pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na
¾  rękawów  laminatem  mikroporowatego  polietylenu  i  polipropylenu  o  minimalnej  gramaturze  45g/m².
Odporność na przeniknie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu₂
raglan,  szwy  wykonane  techniką  ultradźwiękową,  ściągacze  rękawów  niezawierające  bawełny,  oznaczenie
rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym  zachowanie sterylności tylnej
części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2
chłonne ręczniki  z włókniny wiskozowej 40x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne
naklejki  transferowe  zawierające  nazwę  dostawcy,  numer  referencyjny,  numer  serii  i  datę  ważności.  Na
opakowaniu  jednostkowym  piktogram potwierdzający,  że  zestaw  nie  zawiera  lateksu.  Opakowanie  zbiorcze
(karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE?
Odpowiedź: Tak.

 Pakiet  9, poz. 1
69. Czy Zamawiający ma na myśli fartuch wielokrotnego użytku wykonany w części bezpośredniego kontaktu z 

polem operacyjnym z dwóch tkanin tj. trójwarstwowy laminat dzianiny poliestrowej plus poliuretanowa 
membrana, która gwarantuje wysoka barierowość i chłonność, natomiast ramiona i tylna część fartucha 
wykonana z gęstej poliestrowej tkaniny zapewniającej barierowość i dobrą przepuszczalność powietrza?
Odpowiedź: Tak.

70. Pakiet  9, poz. 1
Czy Zamawiający wymaga fartucha o gramaturze tkaniny w strefie mniej krytycznej  min. 80 g/m2 i gramaturze
laminatu w strefie krytycznej min. 150 g/m2?
Odpowiedź: Tak.

                                                                                         Z poważaniem

     


