
   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:

Pakiet 1
1. Poz. nr 5
Pyt:
Prosimy o dopuszczenie fartucha higienicznego niejałowego z włókniny w kolorze niebieskim. 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. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na
siebie na plecach. Włóknina 100%PP; 28 g/m2
Rozmiar uniwersalny:
Długość fartucha około 112 cm
Szerokość fartucha około 132 cm

         Ad. 1. Nie. 
Pakiet 4

2. Poz. nr 1, 2
Pyt:
Prosimy o dopuszczenie fartuchów wykonanych z 5-warstwowej włókniny PP (SMMMS). Pozostałe parametry
zgodne z opisem przedmiotu zamówienia;
Ad. 2. Dopuszcza. 

Pakiet 5
3. Poz. nr 1, 2, 4
Pyt:
Prosimy o dopuszczenie zestawu z włókniny 2 warstwowej  z  obszarami  wzmocnionymi.  W skład wchodzi
barierowa  warstwa  filmu  polietylenowego  i  hydrofilowa  warstwa  włókniny  polipropylenowej.  Materiał
wzmocnienia  (padu)  to  włóknina  polipropylenowa.  Materiał  podstawowy bez  wzmocnienia  55g/m2,  obszar
wzmocnień 55g/m2 co łącznie daje 110g/m2;

        Ad. 3. Dopuszcza. 
4. Poz. nr 3
Pyt:
Prosimy o dopuszczenie  zestawu wykonanego z  dwuwarstwowej  pełnobarierowej  włókniny (zgodnej  z  EN
13795 1,2,3)  o  gramaturze  min.  55g/m2.  Jedna z  warstw materiału  stanowi  folia  PE.  Chłonność warstwy
zewnętrznej  min.  445%.  Obłożenie  cechuje  wysoka  odporność  na  penetrację  płynów  (zgodnie  z  EN
20811)>200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1). Obszar wzmocniony
zaoferowanego zestawu posiada serweta na stolik Mayo



1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145
1 serweta nieprzylepna 150 x 175
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, otwory 5 x 7 cm 320 x 245
1 osłona na kończynę 35 x 80
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50
4 ręczniki celulozowe 30 x 33;

        Ad. 4. Dopuszcza.       
5. Poz. nr 1
Pyt:
Prosimy o dopuszczenie zestawu z samoprzylepną serweta operacyjną w rozmiarze 200 cm x 175 cm w
zamian za serwetę 170 cm x 175 cm;
Ad. 5. Dopuszcza. 
6. Poz. nr 2
Pyt:
Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) 315 x 250
1 serweta dla noworodka 90 x 100
1 taśma samoprzylepna 10 x 50
4 ręczniki celulozowe 30 x 33
Ad. 6. Dopuszcza. 
7. Poz. nr 4
Pyt:
Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145
1 serweta operacyjna nieprzylepna 75 x 90
1 serweta do chirurgii odbytnicy z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm i 15 x 12 cm) 300 x 250
1 taśma samoprzylepna 10 x 50
2 uchwyty Velcro 2 x 23
4 ręczniki celulozowe 30 x 33
Ad. 7. Dopuszcza. 

        Pakiet 7
8. Poz. nr 1-3
Pyt:
Prosimy o dopuszczenie serwet wykonanych z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795
1,2,3) o gramaturze min. 55g/m2. Jedna z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej
min. 445%. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia;

        Ad. 8. Dopuszcza. 
9. Poz. nr 4
Pyt:
Prosimy o dopuszczenie serwety z otworem o średnicy Ø7 cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogiem
Zamawiającego;
Ad. 9. Dopuszcza. 
10. Poz. nr 9
 Pyt:

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 120 cm x 150 cm z otworem o średnicy Ø7 cm. Pozostałe 
parametry zgodne z wymogiem Zamawiającego;



Ad. 10. Nie. 

Z poważaniem

                        


