
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                         Data: 07.03.2017  r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów 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:

Jako producent bielizny operacyjnej, składamy zapytania do SIWZ do Pakietu 9 – Fartuchy chirurgiczne 
wielokrotnego użytku:

1)  Zamawiający w Pakiecie  9 złożył  zamówienie  na Fartuchy chirurgiczne wielokrotnego użytku.  Zamawiający
wymaga m. in. aby ramiona i tył wykonane były z poliestru dla zachowaniu wysokiego poziomu przepuszczalności
powietrza. Fartuchy wykonane w całości z tkanin poliestrowych są mało komfortowe, ponieważ tkaniny poliestrowe
nie przepuszczają powietrza. 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 fartuchy chirurgiczne wykonane w strefie mniej krytycznej (ramiona i tył)
z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze 125 g/m2, skład: 60% bawełna, 40% poliester?

Zastosowanie tkaniny, która w składzie ma bawełnę zwiększa komfort termofizjologiczny użytkowania, zapewnia
wysoki poziom absorpcji i uwalniania wilgoci oraz bardzo wysoki poziom przepuszczalności powietrza. 

Ad. 1. Dopuszcza. 

2)  Zamawiający  wymaga,  aby  fartuchy  operacyjne  z  Pakietu  nr  9  charakteryzowały  się  wysokim  poziomem
przepuszczalności powietrza. Wysoką przepuszczalność zapewniają tkaniny z domieszką bawełny, których można
użyć w polu niekrytycznym fartucha.  

Czy  Zamawiający,  mając  na  uwadze  komfort  użytkowania,  wymaga  aby  fartuchy  operacyjne  z  Pakietu  nr  9
wykonane były z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60%?

Ad. 2. Dopuszcza.

3) Na rynku dostępne są fartuchy operacyjne wykonane z różnych tkanin. Aby mieć pewność, że Zamawiający
otrzyma fartuchy komfortowe, a jednocześnie ekonomiczne w użytkowaniu (ze względu na koszty prania), w SIWZ
powinny być określone takie parametry jak między innymi gramatura tkaniny. 

Czy  Zamawiający,  mając  na  uwadze  komfort  użytkowania  oraz  ekonomikę  prania,  wymaga,  aby  fartuchy
chirurgiczne wielokrotnego użytku z  Pakietu 9 wykonane były  z  tkanin o gramaturze do 125 g/m2,  co będzie
potwierdzone w karcie technicznej tkaniny wystawionej przez jej producenta?

 

 Ad. 3. Dopuszcza. 



4) Zamawiający wymaga aby fartuchy z Pakietu nr 9 posiadały dodatkowo przy mankiecie wszytą tasiemkę do
założenia na palec, aby zabezpieczyć przed podciąganiem się rękawów spod rękawicy. Prawidłowa konstrukcja
fartucha nie wymaga używania tasiemek, ponieważ rękawiczka nie wysuwa się spod rękawa. Chcielibyśmy również
zauważyć, że tasiemka może powodować poczucie dyskomfortu Operatora, ponieważ uwiera w dłoń i powoduje
skrępowanie ruchów. 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 fartuchy operacyjne bez wszytej tasiemki do założenia na palec?

Ad. 4. Dopuszcza. 

Przedmiot zamówienia:

5)  Pakiet  4  poz.  1: Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na zaoferowanie  fartucha zgodnego z  SIWZ,  bez
dodatkowego opakowania w papier krepowy ?
Ad. 5. Dopuszcza.

6) Pakiet 4 poz. 2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zgodnego z SIWZ, którego
wzmocnienia  wokół  rękawów i  z  przodu  fartucha  na piersi  wklejone są  na  całej  szerokości,  a  wzdłuż
pionowych boków z przerwami w celu polepszenia wentylacji fartucha.
Ad. 6. Dopuszcza. 

7) Pakiet 5 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, w którym
taśma samoprzylepna posiada wymiar 9 x 50 cm?
Ad. 7. Dopuszcza. 

8)  Pakiet  5  poz.  2: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  zgodnego  z  SIWZ,  
w którym są następujące różnice:
- serweta główna ma wymiar 335 x 260/200 cm, otwór wokół jamy brzusznej 27 x 33 cm otoczony jest folią
chirurgiczną  –  rozmiar  okna:  14  x  20  cm,  ze  zintegrowaną  wokół  otworu  mocną  torbą  na  płyny  ze
sztywnikiem i zaworem do podłączenia drenu;
- zestaw zawiera 4 ręczniki celulozowe
W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu
Ad. 8. Dopuszcza. 

9) Pakiet 5 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, 
w którym są następujące różnice:
- serweta na stolik narzędziowy ma wymiar 150 x 190 cm
- serweta główna ma wymiar 225 x 320 cm, posiada dużą łatę chłonną wokół otworu 7 cm
- dodatkowo zestaw zawiera serwetę do osłonięcia kończyny nieoperowanej o wym. 
150 x 180 cm
- taśma 10 x 50 cm do mocowania osłony na kończynę – 1 szt
- osłona na kamerę 15 x 250 cm pakowana osobno.
W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu
Ad. 9. Dopuszcza.

10) Pakiet 5 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, 
o następującym składzie:
- serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm
- serweta na stolik Mayo 80x 145 cm
- serweta do chirurgii odbytnicy ze zintegrowanymi osłonami kończyn dolnych o wymiarach 260 x 310 cm, z 
samoprzylepnym oknem w okolicy jamy brzusznej 28 x 32 cm otoczonym dodatkową łatą wysoko chłonną 



oraz samoprzylepnym otworem w okolicy odbytu 10 x 15 cm z możliwością zasłonięcia go samoprzylepną 
„klapką”. Serweta posiada 4 zintegrowane uchwyty do mocowania przewodów i drenów
- 4 ręczniki do rąk
W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu
Ad. 10. Dopuszcza.

   Z poważaniem

                        


