
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                         Data: 02.03.2017  r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawwyrobów higienicznych, obłożeń, pól operacyjnych, serwet 

i odzieży medycznej j. uż.   (Znak postępowania: 1044/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze

zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 1 zestawu nieznacznie różniącego się
od opisanego w SIWZ:

• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
1. • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
2. • 4 ręczniki do rąk celulozowe
3. •  2  przyklejane serwety 2-warstwowe na całej  powierzchni  z  dodatkową łatą chłonną i

organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
4. •  1  przyklejana serweta  średnia  (2-warstwowa na całej  powierzchni)  z  dodatkową łatą

chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
5. • 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
6. • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

7. Gramatura części podstawowej 60g/m2, gramatura łaty chłonnej 80g/m2
Ad.1. Dopuszcza.

8.
9. Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 1 zestawu nieznacznie różniącego się
od opisanego w SIWZ: zestaw 3-warstwowy w strefie dedykowanej dla pacjenta, z dodatkowymi łatami
chłonnymi, taśma samoprzylepna o wymiarach 9x50cm?
Ad. 2. Dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 2 niżej opisanego zestawu?
4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
1 taśma przylepna 9 x 50 cm
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z 
torebką na płyny 72x72cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Gramatura laminatu 2-warstwowego: 60g/m2



Ad. 3. Nie. 

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) 
2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
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 przewodów (2-warstwowa na całej 
powierzchni ), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 
cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 140 x 150 cm 
Gramatura części podstawowej 60g/m2, gramatura łaty chłonnej 80g/m2
Ad. 4. Nie. 

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 5 poz.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 4 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)
Serweta przylepna 50 x 60 cm
2 ręczniki do rąk

przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm
taśma mocująca 9 x 50 cm

Zestaw wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60g/m2
Ad. 5. Nie. 

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 2 nieprzemakalnej, sterylnej, 
jednorazowego użytku, osłony na nogę pacjenta o wymiarach 22x75 cm bez taśmy samoprzylepnej lub z 
taśmą samoprzylepną pakowaną oddzielnie?
Ad. 6. Nie. 

   Z poważaniem



                        


