
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  13.06.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów higienicznych,obłożeń, pól operacyjnych,
serwet i odzieży medycznej j.uż na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. (Znak postępowania: 2728/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. 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 2 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu uniwersalnego ?
• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
• 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
•  2  przyklejane  serwety  2-warstwowe  na  całej  powierzchni  z  dodatkową  łatą  chłonną  i
organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
• 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej  powierzchni)  z dodatkową łatą chłonną i
organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Gramatura 60 g/m2 w części podstawowej. 
Gramatura łaty chłonnej 80 g/m2.
Spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.                                                                                             
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu 2 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu uniwersalnego?
• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
• 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
•  2  przyklejane  serwety  3-warstwowe  na  całej  powierzchni  z  dodatkową  łatą  chłonną  i
organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm
• 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla
 pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 
180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm
• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu 
dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) z dodatkową łatą chłonną  25x60 cm



• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Gramatura 75 g/m2 w części podstawowej. 
Gramatura łaty chłonnej 80 g/m2.
Spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. 
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu 2 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu do cięcia cesarskiego?

 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 60 g/m2 
Spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. 
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu 2 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu do artroskopii stawu kolanowego?

• 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 wykonana z kratonu
• 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 60 g/m2 w części podstawowej. 
Gramatura łaty chłonnej 80 g/m2.
Spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. 
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu 2 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu do chirurgii odbytnicy?

 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) 
 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
 1 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)



 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Gramatura 60 g/m2 w części podstawowej. 
Spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. 
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu 2 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu do chirurgii odbytnicy?

1. serweta na stolik do instrumentarium 150 x 190 cm

2. 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)

3. serweta na stolik Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85
cm), składana teleskopowo

4. Serweta przylepna 50 x 60 cm
5. 2 ręczniki do rąk

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

Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 1 poz.3 czepka z gumką z tyłu?
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 1 poz.3 czepka głębokiego z 
możliwością wywinięcia, które będzie stanowiło dodatkową warstwę chłonną?
Odpowiedz: Dopuszcza, ale pozostałe parametry  winne być zgodne z SIWZ

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 1 poz.4 czepka pakowanego w torebki 
foliowe po 50szt?
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 1 poz.3 i 4 do osobnego zadania co zwiększy 
konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów a 
Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia o braku przynależności do grupy 
kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?



Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 12 - Pakiet 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną z włókniny, z gumką, zieloną, z wkładką modelującą na nos z 
miękką wyściółką, pakowaną w kartonik a’50 szt. o gramaturze 25g/m2?                                                         
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 13 - Pakiet 1  poz. 2                                                                                                                                  
Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną z włókniny, na troki, zieloną, z wkładką modelującą na nos z 
miękką wyściółką, pakowaną w kartonik a’50 szt. o gramaturze 25g/m2?                                                        
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 14 - Pakiet 1 poz. 1-2                                                                                                                               
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?                 
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 15 - Pakiet 1 poz. 3                                                                                                                                  
Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka, włókninowy, z warstwą przeciwpotną w przedniej części 
czepka, gramatura 25g/m2, pakowany pot 100 szt. w opakowanie foliowe?                                                       
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 16 - Pakiet 1 poz. 4                                                                                                                                  
Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret,  włókninowy, gramatura 25g/m2, pakowany po 100 szt.                
w opakowanie foliowe?                                                                                                                                      
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 17 - Pakiet 1 poz. 3-4                                                                                                                               
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?               
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 18 - Pakiet 1 poz. 5                                                                                                                                  
Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy, gramatura 20g/m2, rozmiar uniwersalny, wykończony 
mankietami, wiązany na troki?                                                                                                                           
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 19 -Pakiet 2 – Obłożenie pola operacyjnego, poz. 1. zestaw uniwersalny: 
- czy zamawiający dopuści wykonanie serwet z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60 g/m2, przy 
zachowaniu parametrów medycznych
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 20 -poz. 2. zestaw do cięcia cesarskiego:
- czy zamawiający dopuści wykonanie serwet z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60 g/m2,przy 
zachowaniu parametrów medycznych 
- czy zamawiający dopuści rozmiar serwety dla noworodka o wymiarach minimum 70x80 cm
Odpowiedz: Nie 



Pytanie nr 21 -poz. 3. zestaw do artroskopii:                                                                                                          
- czy zamawiający dopuści wykonanie serwet z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60 g/m2, przy 
zachowaniu parametrów medycznych
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 22 -poz. 4. zestaw do chirurgii odbytnicy
- czy zamawiający dopuści rozmiar taśmy samoprzylepnej 10x50 cm
Odpowiedz: Dopuszcza, jeśli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 23 - pakiet 3 - Serwety sterylne poz. 1-3 
Czy zamawiający dopuści wykonanie serwet z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60 g/m2, przy 
zachowaniu parametrów medycznych
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 24 - pakiet 3 - Serwety sterylne poz.2                                                                                                    
Prosimy o określenie przez zamawiającego minimalnej wielkości otworu.
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 25 - dotyczy: Specyfikacja przetargowa:
- prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający definiuje terminy dostawy towaru:
czy określenie: " termin do 1 dnia roboczego" oznacza dostawę towaru:
a.) w dniu złożenia zamówienia, 
b.) dostawę na następny dzień roboczy?                                                                                                                   
Odpowiedz: Oznacza dostawę towaru na następny dzień roboczy.

- czy w przypadku 
b) zamawiający jest w stanie składać zamówienia najpóźniej do godz. 10.00, jeżeli towar miałby być wysłany 
tego samego dnia?
Odpowiedz: Jeśli Zamawiający nie złoży zamówienia do godziny 10:00, towar Dostawca wysyła na następny dzień 
roboczy.
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