
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                         Data: 08.03.2017  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:

Zapytanie I: dotyczy Pakiet 1  poz. 5

1. Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny gramatura 28 g/m2, w kolorze niebieskim?

Ad. 1. Nie.

2. Zapytanie II: dotyczy Pakiet 4  poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny - do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i
przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną
aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy
szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na
fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami
przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami.
Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe?
Ad. 2. Dopuszcza. 
3. Zapytanie III: dotyczy Pakiet 4  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z
lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z
przodu i  na  rękawach wykonane  z  laminatu  dwuwarstwowego o  gramaturze:  przód  fartucha  33 g/m2,
rękawy  40  g/m2  (rękawy  na  wysokości  wstawki  szyte  techniką  ultradźwiękową,  zapewniające  pełną
barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne
oraz  troki  zewnętrzne  z  kartonikiem  (troki  klejone  nie  szyte),  z  tyłu  zapięcie  na  rzep.  Indywidualne
oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.
Opakowanie  folia-papier  z  czterema  etykietami  samoprzylepnymi.  Wewnętrzne  owinięcie  fartucha
wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny
z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie?
Ad. 3. Dopuszcza. 
4. Zapytanie IV: dotyczy Pakiet 5  poz. 1

. Czy Zamawiający dopuści zestaw „uniwersalny” skład:



Zestaw  wykonany  z  trójwarstwowej  włókniny  w  strefie  krytycznej  123  g/m2  (obszar  wzmocnienia:
wiskoza/włóknina  poliestrowa  50  g/m2  +  włóknina  wiskozowa  23  g/m2  +  folia  PE  40  µm  +  Włóknina
polipropylenowa 12 g/m2) ; Zestaw zgodny z normą PN EN 13795

Ad. 4. Dop[uszcza. 

Zapytanie V: dotyczy Pakiet 5  poz. 2

5. Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego skład:

Zestaw wykonany z dwuwarstwowej włókniny  67 g/m2  (obszar wzmocnienia folia PE 50 µm + włóknina
celulozowa 20 g/m2 ) ; Zestaw zgodny z normą PN EN 13795

Ad. 5. Nie. 

Zapytanie VI: dotyczy Pakiet 5  poz. 3

6. Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji artroskopii stawu kolanowego skład:

Obłożenie  chirurgiczne  wykonane  z  laminatu  dwuwarstwowego  (włóknina  hydrofilowa  PP  typu
spunbond/folia  polietylenowa)  o  gramaturze  63  g/m2  w  strefie  mniej  krytycznej  oraz  laminatu
dwuwarstwowego (włókninowa hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63g/m2 i
laminatu trójwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP/airlaid/folia polietylenowa) o gramaturze 101 g/m2 oraz



folii  PE  grubości  0,08  mm  w  strefie  krytycznej  wyrobu.  Obłożenie  spełnia  wymagania  wysokie  strefy
krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795.
Ad. 6. Dopuszcza. 

Zapytanie VII: dotyczy Pakiet 5  poz. 4

7. Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii odbytnicy skład:

Obłożenie chirurgiczne wykonane jest z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP
typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na
całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795
Ad. 7. Nie. 
Zapytanie VIII: dotyczy Pakiet 6  poz. 1

8. Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka skład:

Zestaw zgodny z normą PN EN 13795
Ad. 8. Nie. 

9. Zapytanie IX: dotyczy Pakiet 1-15

Jakie ilości Zamawiający przewiduje w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy?
Ad. ok. 70 - 85%                         
Pakiet 1 Poz. 3

10. Czy zamawiający poprzez zapis „boki czepka wykonane z dwóch warstw chłonnej włókniny (intensywnie
pochłaniającej  pot)”  ma  na  myśli  czepek  wykony  całkowicie  w  części  bocznej  z  chłonnej  włókniny
intensywnie pochłaniającej pot?
Ad. 10. Tak. 

             Pakiet 1 poz. 3
11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o górze wykonanej  z  włókniny SMMS o gramaturze

47g/m2, zaś bokach wykonanych z chłonnej włókniny Scrim, w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami
SIWZ.
Ad. 11. Dopuszcza. 

            Pakiet 1 poz. 5
12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w kolorze niebieskim, w pozostałym zakresie zgodnych

z SIWZ.
Ad. 12. Dopuszcza. 



            Pakiet 5 Poz. 1
13. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego organizatora przewodów w formie rzepu

zamiast taśmy samoprzylepnej?
Ad. 13. Dopuszcza. 

     Pakiet 5 Poz. 2
14. Czy zamawiający oczekuje, aby obłożenie posiadało dodatkowe wzmocnienie na kończynach pacjentki?

Ad. 14. Nie. 
        Pakiet 5 Poz. 3
15. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie:

    -1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
    -1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm

- 1 x serweta  145 x193 cm, pełnobarierowa
- 1 x stokineta 23x122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa, zakładana w sposób aseptyczny, rolowany
- 3 x taśma przylepna 9 x 50 cm
– 1 x serweta do operacji kończyny 221x326 cm z elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 6 cm,

ze wzmocnieniem 77 x 114 cm,  zintegrowanych 6 podwójnych organizatorów przewodów.
Ad. 15. Dopuszcza. 

Pakiet 5 Poz.4
16. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie

    -1 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 193 cm (owinięcie zestawu)
    -1 x serweta na stolik Mayo min. 75 x 141 cm

-1 x serweta do chirurgii odbytnicy (przylepne okna 29 cm x 29 cm i 16 cm x 7 cm), wzmocnienie chłonne wokół
otworów, 3 uchwyty na przewody typy rzep
Ad. 16. Dopuszcza. 
Pakiet 6
17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu dla noworodka składającego się z 2 części : serwety z
folii PE zabezpieczającej łóżko przed zanieczyszczeniem, ze wzmocnieniem 23x51cm w części podpośladkowej
oraz  ze zintegrowanej z serwetą torby na płyny z filtrem, portem do ssaka, taśmą przylepną do fartucha operatora,
z  kształtką  usztywniającą  umożliwiającą  uformowanie  i  utrzymanie  kształtu  worka  oraz  zabezpieczeniem
zapobiegającym  rozerwaniu  serwety  lub  ubioru  operatora  na  końcach  usztywnień  torby,  pakowana  w  papier
zabezpieczający i  wentylowaną torbę foliową do sterylizacji.  Opakowanie jednostkowe zawiera  min.  3 etykiety
samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę
producenta.
Ad. 17. Nie. 

Pakiet 6
18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu dla noworodka o składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm 

- 2 x nogawice79x 140 cm 

- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

- 1 x fartuch chirurgiczny   XL, 130 cm 



- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

- 1 x serweta pod pośladki z folii PE  85x114,5 cm, ze wzmocnieniem 32,5x50 cm, ze zintegrowaną  torbą na płyny
z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka z portem do ssaka oraz z szeroką
zakładką umożliwiającą aseptyczne założenie serwety pod pośladki pacjentki 

- 1 x serweta 75x90cm, przylepna pełnobarierowa, wykonane  z laminatu 2-warstwowego, pozbawiona pylących i
łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy  (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2,. Odporność na przenikanie
płynów min. 150 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min.170 kPa. Dwucentymetrowa nieprzylepna
końcówka przy pasku zabezpieczającym taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwety.  Zestaw zgodny z normą EN
13795  pakowany  sterylnie  w  przezroczystą,  foliową  torbę  z  portem  do  sterylizacji,  posiada min.  3  etykiety
samoprzylepnego dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę
producenta.

Ad. 18. Nie. 


