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do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/08/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ          
w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1 - dot. zad. nr 10 poz. 4-5 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu wyżej wymienionych pozycji. Państwa zgoda 
umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 2  - dot. zad. nr 11 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana 
jest z laminatu 3-warstawowego o gramaturze powyżej 60 g/m2, spełniającego pozostałe wymogi 
zawarte w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 3  - dot. zad. nr 11 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z ręcznikami w rozmiarze 30x20cm, spełniającego 
pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 11 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którym serwety okrywające pacjenta wykonane 
są z chłonnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze powyżej 62 g/m2, odpornego na rozciąganie 
na sucho i mokro powyżej 200 kPa, w zestawie serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80x142cm, 
ręczniki w rozmiarze 30x20cm. Zestaw posiada min. 3  etykiety samoprzylepne do dokumentacji 
medycznej. Pozostały skład i rozmiary zestawu zgodne z zapisami w SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 5  - dot. zad. nr 13 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul o wymiarze 6cmx8cm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 6  - dot. zad. nr 13 
Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę opatrunków za op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości zaoferowanych opakowań. W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o 
dopuszczenie wyceny na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech 
miejsc po przecinku. Uzasadniamy to faktem, iż w przypadku produktów o cenie netto 
nieprzekraczającej 1,00 PLN, zmiana (+/-) ceny netto o chociażby 1 gr powoduje niekorzystną 
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kilkuprocentową różnicę w cenie jednostkowej netto. Wycena na podstawie cen jednostkowych netto 
obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pozwoli na zaoferowanie przedmiotu 
zamówienia w niższej cenie. Tym samym, aprobata niniejszego stanowiska umożliwi wi ększej liczbie 
Wykonawców na złożenie ważnych i zdolnych do rywalizacji cenowej ofert w postępowaniu 
przetargowym. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę w opakowaniach do 100szt. z odpowiednim 
przeliczeniem. 
 
* Pytanie nr 7 – dot. zad. nr 13 poz.1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego opatrunku włókninowego do mocowania 
kaniul o wymiarze 8cm x 6cm. Oferowane przez nas opatrunki posiadają bardzo dobre walory użytkowe. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 11 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu 11 pozycji 5 oraz 6 do osobnego pakietu. 
Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania a Zamawiającemu pozwoli 
wybrać najkorzystniejszą cenowo ofertę. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 9 – dot. zad. nr 11 poz.5 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów wykonany z pięciowarstwowej włókniny 
SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m².Odporność na przeniknie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Kolor 
ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe  
mankiety, zapinany na” rzep” na szyi i wiązany w pasie na troki, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki 
umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch 
zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 40x40cm.Pakowany 
pojedynczo w zgrzewaną kopertępapierowo-foliową. Oferujemy fartuchy w rozmiarach: M, L,XL, XXL, XXXL. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SIWZ. 
 
* Pytanie nr 10 – dot. zad. nr 11 poz.6 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczanie wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o 
minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem 
mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45g/m². Odporność na przeniknie cieczy 
w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką 
ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety, zapinany na” rzep” na szyi i wiązany w pasie na troki, 
oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w  kartoniku gwarantującym  zachowanie  
sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w  
opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny wiskozowej 40x40cm. Pakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę 
papierowo-foliową. Oferujemy fartuchy w rozmiarach :M, L,XL, XXL, XXXL. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SIWZ. 
 
* Pytanie nr 11 - dot. zad. nr 13 poz.1 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zgodnie z rozdziałem XXI Wykonawca składający ofertę na pakiet 13 
będzie zobowiązany do złożenia próbek w ilości 5 sztuk do pozycji nr 1. 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 12 – dot. wzoru umowy 
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do 
wysokości 0,5% w § 3 pkt 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za 
wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. 
Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, 
ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 13 – dot. wzoru umowy 
Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W 
przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z 
dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie 
cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie 
wymaga formy aneksu.” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 14 – dot. zad. nr 9 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nieprzylepnej spełniającej wymogi SIWZ 
w rozmiarze 150 cm x 175 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 15 – dot. zad. nr 9 poz.6 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej spełniającej wymogi SIWZ w rozmiarze 
75 cm x 90 cm z otworem o średnicy 7 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 1 poz.24,25 
Czy Zamawiający pisząc 1 szt. oczekuje wyceny 1 szt. paska czy 1 blisterka? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny 1szt. 
 
* Pytanie nr 17 – dot. zad. nr 1 poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów spełniających wymogi SIWZ z nitką radiacyjną? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 18 - dot. zad. nr 2 poz.1,2  
W związku z faktem, iż opatrunek typu TenderWet 24 został wycofany z produkcji czy Zamawiający dopuści możliwość
zaoferowania opatrunku typu TenderWet 24 active już gotowego do użytku  
tj. aktywowanego płynem Ringera? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 19 – dot. zad. nr 2 poz.9 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego spełniającego wymogi 
SIWZ pakowanego a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 20 – dot. zad. nr 3 poz.1-3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej spełniającej wymogi SIWZ 
pakowanej a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość pakowania max po2 sztuki. 

 
* Pytanie nr 21  - dot. zad. nr 9 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej spełniającej wymogi 
SIWZ w rozmiarze 150 cm x 175 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 22 – dot. zad. nr 9 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej spełniającej wymogi SIWZ w 
rozmiarze 90 cm x 100 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 23 – dot. zad. nr 9 poz.6 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej spełniającej wymogi 
SIWZ w rozmiarze 45 cm x 75 cm lub 75 cm x 90 cm z możliwością dostosowania średnicy otworu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

* Pytanie nr 24 - dot. zad. nr 13 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego do mocowania kaniul  
w rozmiarze 6 cm x 8 cm ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 

* Pytanie nr 25 -  dot. zad. nr 15 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku typu Hydrofilm IV control  
w rozmiarze 7 cm x 9 cm i następujących właściwościach: 
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Pytanie nr 26 – dot. zad. nr 1 poz.1-2 
Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkowa o składzie 50% bawełny i 50% wiskozy? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 27 – dot. zad. nr 1 poz. 3-4 
Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe w opakowaniu zbiorczym 50x2szt, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić 
do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze 50x2szt. pod warunkiem, że kompresy 
pakowane są jednostkowo po 2sztuki. 

 
* Pytanie nr 28 – dot. zad. nr 1 poz.5,7,9 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w opakowaniu zbiorczym 30 szt, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić 
do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze x 30szt. pod warunkiem, że kompresy 
pakowane są jednostkowo po 2 sztuki. 

 
* Pytanie nr 29 – dot. zad. nr 1 poz.13,14 
Czy Zamawiający dopuści elastyczne siatki opatrunkowe zawierającą w swym składnie poliamid i 
poliuretan a niezawierające bawełny? Bawełna jako włókno naturalnego pochodzenia zwiększa 
wchłanialność wysięków przez siatkę mającą za zadanie neutralnie podtrzymać opatrunek na 
właściwym miejscu.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 30 – dot. zad. nr 1 poz.21 
Czy Zamawiający dopuści włókninowy plaster opatrunkowy o długości 9,14m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza plaster o długości 9,14 bez przeliczania ilości. 
 
* Pytanie nr 31 – dot. zad. nr 1 poz.21 
Czy Zamawiający dopuści włókninowy plaster opatrunkowy w opakowaniu zbiorczym a’12szt. z 
przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 32 – dot. zad. nr 1 poz.22 
Czy Zamawiający dopuści włókninowy plaster opatrunkowy w opakowaniu zbiorczym a’6szt. z 
przeliczeniem zamawianej ilości? 
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 33 – dot. zad. nr 1 poz.24 
Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy zastępujący nici w rozmiarze 6x38mm a’6szt. z 
przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania a 6szt. Należy dokonać wyceny 1 sztuki. 

 
* Pytanie nr 34 – dot. zad. nr 1 poz.25 
Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy zastępujący nici w rozmiarze 6x75mm a’3szt. z 
przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza plaster włókninowy zastępujący nici w rozmiarze 6x75mm a 3 
sztuki. Należy dokonać wyceny 1 stuki. 
 
* Pytanie nr 35 – dot. zad. nr 1 poz.26-27 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego co umożliwi złożenie naszej firmie 
konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 36 – dot. zad. nr 3 poz.1-3 
Czy Zamawiający dopuści opaskę z gipsu naturalnego o czasie wiązania 5-6min.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 37 – dot. zad. nr 3 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści opaskę z gipsu naturalnego w rozmiarze 15cmx3m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 38  -  dot. zad. 8 poz.5-6 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.  Państwa zgoda zwiększy 
konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych 
ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 39 – dot. zad. nr 8 poz.6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o rozmiarze 45cm x 70cm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 40 – dot. zad. nr 9 poz.5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o rozmiarze 50cm x 75cm z otworem o rozmiarze 
7cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 41  - dot. zad. nr 9 poz.6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o rozmiarze 90cm x 75cm z otworem o rozmiarze 6-
8cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 42  - dot. zad. nr 15 poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opatrunek w rozmiarze 10cm x12cm o następujących 
właściwościach: 
 

• Wykonany z folii poliuretanowej 
• Posiada odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki któremu zachodzi 

prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą, która zostaje zabezpieczona przed 
nadmiernym gromadzeniem się wilgoci i maceracją  

• Stanowi barierę dla drobnoustrojów, bakterii znajdujących się w środowisku zewnętrznym 
pacjenta, przez co minimalizowane jest ryzyko infekcji  

• Wodoodporny - umożliwia wykonywanie czynności higienicznych z użyciem wody, bez 
obawy o przemoczenie opatrunku i rany 
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• Przezroczysty - umożliwia obserwację miejsca aplikacji bez konieczności zdejmowania 
opatrunku 

• Bardzo cienki i elastyczny - dopasowuje się do kształtu ciała, zapewnia swobodę ruchu 
• Dobra przylepność - doskonale przylega do skóry, co zapobiega przedwczesnemu i 

przypadkowemu odklejeniu się opatrunku 
• Pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym 
• Może pozostać na miejscu zaaplikowania do 7 dni, optymalny czas utrzymania opatrunku to 

3-4 dni 
• System  aplikacji typu „ramka” lub trójstopniowy ułatwia precyzyjne, bezbolesne i skuteczne 

założenie opatrunku 
• Aby zaaplikować opatrunek posiadający system "ramka" należy usunąć tylne zabezpieczenie 

papierowe, następnie zdjąć wierzchnie, niepełne zabezpieczenie papierowe układające się w 
charakterystyczną ramkę 

• Aby założyć opatrunek posiadający system trójstopniowej aplikacji należy najpierw usunąć 
tylne zabezpieczenie papierowe, następnie zgodnie z umieszczonymi wskaźnikami 
strzałkowymi zdjąć wierzchnie zabezpieczenie foliowe 

Niezależnie od rodzaju aplikacji czynności wykonywać dokładnie, aby uniknąć zagięć folii i zapewnić 
jej właściwe, równomierne rozłożenie na skórze 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 43 – dot. zad. nr 11 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy 
konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych 
ofert 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 44 – dot. zad. nr 11 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach: 
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm 
 Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa 
lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%. 
1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm  Serweta w górnej części 
wykonana z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, a w dolnej części z nieprzemakalnego, 
niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z  całością serwety. Serweta z otworem brzusznym 
o śred. 3 cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową  palca do badanie per rectum, torebką do 
zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, 
usztywnienie w górnym brzegu, port  do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki 
,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie  drenów o różnej średnicy  
1 x Taśma przylepna  o  wym. 10 x 50cm  
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm 
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 45  - dot. zad. nr 11 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach: 
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm                                                                                                                           
 Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa 
lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.       
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm     
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. 
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. 
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, 
 z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako 
worka na odpady medyczne. 
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 
cm.  
Chłonność serwety 350%.                                                                                                                       
1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm         
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 Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa 
lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.      
Serweta z przylepcem.                                                                                                                                                                                           
1 x Serweta o wym. 150 cm x  240 cm     
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa 
lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.      
Serweta z przylepcem.                                                                                                                                                                                                            
2 x Serweta  o wym. 75 cm x  90 cm      
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa 
lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.      
Serweta z przylepcem.                                                                                                                                                           
2 x  Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm 
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²   
1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x  50 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z wyłączeniem rozmiarów serwety górnej. 
 
* Pytanie nr 46  - dot. zad. nr 11 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach: 
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm                                                                                                                                                              
 Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa 
lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.       
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm     
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. 
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. 
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, 
 z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako 
worka na odpady medyczne. 
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 
cm.  
Chłonność serwety 350%.                                                                                                                               
1 x Serweta o wym. 170 cm x 180 cm                                                                                                                                                                                                              
Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu 
kryrtycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50 cm x 80 cm.  Gramatura 
serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałaość 
na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem,  posiada pojedynczy organizer na 4 
przewody. 
1 x Serweta o wym. 170 cm x 240 cm          
Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu 
kryrtycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30 cm x 80 cm.  Gramatura 
serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałaość 
na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem,  posiada pojedynczy organizer na 4 
przewody. 
2 x Serweta o wym. 70 cm x  90 cm      
 Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa 
lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.      
Serweta z przylepcem.                                                                                            
1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x  50 cm 
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm 
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 47  - dot. zad. nr 11 poz.5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o odporności na penetrację płynów 35 cm H2O. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 48 – dot. zad. nr 11 poz.5-6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o długości rzepa 13cm lewy i 7cm prawy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 49 – dot. zad. nr 11 poz.5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o odporności na penetrację płynów 35 cm H2O w 
strefie mniej krytycznej 125 cm H2O w strefie krytycznej 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 50 – dot. zad. nr 11 poz.5,6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha pakowanego w opakowanie papier-folia zawiniętego 
w papier krepowy. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 51  - dot. zad. nr 13 poz.1 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 6 x 8cm zamiast 
7,6 x5,1cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 52 – dot. zad. nr 15 poz.1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 9x11cm zamiast 
8,5x11,5cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 53 – dot. zad. nr 3 poz.1-3 
Zad. 3, poz. 1-3: czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a’2 sztuki w opakowaniu chroniącym 
przed wilgocią? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość pakowania max po2 sztuki ze stosownym 
przeliczeniem ilości. 
 
* Pytanie nr 54  - dot. zad. nr 3 poz. 1-3 
Zad. 3 poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z 
tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest 
szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania 
opatrunku 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 55 – dot. zad. nr 6 
Zad. 6: czy Zamawiający wymaga ligniny zaklasyfikowanej jako wyrób medyczny, pakowanej w 
opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 56  -  dot. zad. nr 8 poz. 1 
Zad. 8, poz. 1: czy Zamawiający dopuści setony niejałowe pakowane a’200 sztuk z podaniem ceny za 
jedną sztukę? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 57  - dot. zad. nr 8 poz.2 
Zad. 8, poz. 2: czy Zamawiający dopuści setony niejałowe pakowane a’120 sztuk z podaniem ceny za 
jedną sztukę? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 58 – dot. zad. nr 8 poz.3 
Zad. 8, poz. 3: czy Zamawiający dopuści setony niejałowe pakowane a’68 sztuk z podaniem ceny za 
jedną sztukę? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 59  - dot. zad. nr 9 poz.2 
Zadanie 6, poz. 2: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130x90cm? 
Odpowiedź: Treść pytania dotyczy zadania nr 9 poz.2 - Zamawiający nie dopuszcza  
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* Pytanie nr 60  - dot. zad. nr 9 poz.4 
Zadanie 6, poz. 4: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 70x45? 
Odpowiedź: Treść pytania dotyczy zadania nr 9 poz. 4 - Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 61 -  dot. zad. nr 9 poz.5 
Zadanie 6, poz. 5: czy Zamawiający dopuści serwetę w owalnym otworem w rozmiarze 8x6cm? 
Odpowiedź: Treść pytania dotyczy zadania nr 9 poz.5 - Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 62  - dot. zad. nr 9 poz.6 
Zadanie 6, poz. 6: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75 cm i przylepnym owalnym 
otworem o średnicy 8cm? 
Odpowiedź: Treść pytania dotyczy zadania nr 9 poz.6 Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 63 – dot. zad. nr 11 poz.1 
Zadanie 8, poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serwety wykonane są z włókniny 
podfoliowanej o gramaturze 56g/m2 w składzie (serweta na stolik narzędziowy pakowany poza 
zestawem): 

serweta z otworem trapez i 
przylepcem 

1 300x180 TRAPEZ 28x20x19 

serweta na stół instrum. 1 190x150     

Odpowiedź: Treść pytania dotyczy zadania nr 11 poz.1 – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 64 – dot. zad. nr 11  
Zadanie 8, poz. czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie: 

serweta z otworem 
elastycznym, ochraniaczem 
na palec i workiem na płyny z 
sitem i zaworem do 
zamocowania drenu i 
zintegrowanymi nogawicami 

1 215x180 OKRĄG 5; 4 

serweta na stół instrum. 1 190x150     
serweta na stolik Mayo 1 145x80     
serwetki do rąk 2 40x20     
taśma medyczna 1 50x9     

Odpowiedź: Treść pytania dotyczy zadania nr 11 - Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 65 – dot. zad. nr 11 
Zadanie 8, poz. 3: czy Zamawiający dopuści zestaw, w skład którego wchodzą serwety o gramaturze 
56g/m2 zawierający następujące elementy: 

serweta z przylepcem 1 240x150 

serweta z przylepcem 1 180x170 
serweta z przylepcem - 
przylepiec na szerszym boku 

2 90x75 

taśma medyczna 1 50x9 
serweta na stół instrum. 1 190x150 
serweta na stolik Mayo 1 145x80 
serwetki do rąk 2 40x20 

Odpowiedź: Teść pytania dotyczy zadania nr 11 poz.3 – Zamawiający dopuszcza z zachowaniem 
rozmiaru serwety górnej. 
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* Pytanie nr 66  -  dot. zad. nr 11 poz.4 
Zadanie 8, poz. 4: czy Zamawiający dopuści obłożenie  z serwetami o gramaturze min. 62g/m2, o 
wodoszczelności 191cm, wytrzymałości na sucho 108kPa i na mokro 95kPa, chłonności 824% z 
dwiema naklejkami do dokumentacji pacjenta o składzie: 

serweta z przylepcem 1 240x150 

serweta z przylepcem 1 180x170 
serweta z przylepcem - 
przylepiec na szerszym boku 

2 90x75 

taśma medyczna 1 50x9 
serweta na stół instrum. 1 190x150 
serweta na stolik Mayo 1 145x80 
serwetki do rąk 2 40x20 

Odpowiedź: Treść pytania dotyczy zadania nr 11 poz.4 – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 67 – dot. zad. nr 11 poz.5 
Zadanie 8, poz. 5: czy Zamawiający dopuści fartuchy, w których rękawy są łączone ultradźwiękami, z 
rzepem o zakresie regulacji min. 12 cm o odporności na przenikanie płynów min. 36,5 cm pakowane 
w papier krepowany i torebkę papierowo-foliową, w trzech rozmiarach: M, L, XL? 
Odpowiedź: Treść pytania dotyczy zadania nr 11 poz.5 – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 68  - dot. zad. nr 11 poz.5 
Zadanie 8, poz 5: czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisząc „pełnobarierowy w obszarze 
wzmocnień”? w opisie przedmiotu zamówienia nie ma wymogu wzmocnień w fartuchu, pojawiają się 
one dopiero w następnej pozycji w niniejszym pakiecie. Czy Zamawiający może potwierdzić, że w 
danej pozycji wymaga fartucha chirurgicznego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 na całej 
powierzchni? 
Odpowiedź: Treść pytania dotyczy zadania nr 11 poz.5 – Zamawiający wykreśla zapis 
„pełnobarierowy w boszarze wzmocnień”.  
 
* Pytanie nr 69 – dot. zad. nr 11 poz.6 
Zadanie 8, poz. 6: czy Zamawiający dopuści fartuchy, w których rękawy są łączone ultradźwiękami, z 
rzepem o zakresie regulacji min. 12 cm o odporności na przenikanie płynów 36,5cm pakowane w 
papier krepowany i torebkę papierowo-foliową, w trzech rozmiarach: M, L, XL? 
Odpowiedź: Treść zadania dotyczy zadania nr 11 poz.6 – Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 70  - dot. zad. nr 13 
Zad. 13: czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7,2x5cm lub 8x5,8cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 71 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 72 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę 
do należytego wykonywania umowy.”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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* Pytanie nr 73 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 
następującej (lub podobnej) treści: „Ponadto strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w 
przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku 
do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych 
wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od 
dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do 
umowy”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 74 – dot. zad. nr 11 poz.1 
Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji laparoskopowych wykonany z laminatu 
(PP+PE) o gramaturze min. 63g/m2, skład i wymiary następujące: 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów serwety głównej 
zapisanych w SIWZ. 
 
* Pytanie nr 75 – dot. zad. nr 11 poz.2 
Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę TUR o następującym składzie i wymiarach: 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 76 – dot. zad. nr 11 poz.3 
Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny zgodny z siwz o identycznym składzie, lecz 
różnicy w wymiarach dla następujących elementów: 
Taśma klejąca włókninowa 9x49cm, 
Serweta na stolik Mayo 79x145cm, 
Serweta górna przylepna 150x260cm, 
4 szt. ręczników do rąk 18x25cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 77  - dot. zad. nr 11 poz.4 
Poz. 4 – Czy Zamawiający  dopuści zestaw uniwersalny 3-warstwowy z dodatkową warstwą chłonną 
w strefie krytycznej i parametrami zgodnymi z siwz, o składzie i wymiarach: 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 78 – dot. zad. nr 11 poz.5,6 
Poz. 5, 6  – Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne zgodne z siwz, w których rzep można 
regulować na długości 10cm; fartuchy są pakowane podwójnie w opakowanie folia/papier i wewnątrz 
owinięte w papier krepowy z dodatkowym ręcznikiem celulozowym do rąk, dostępne rozmiary: L, LL, 
XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, 
XL, XXL?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 79 – dot. zad. nr 9 poz.5 
Czy Zamawiający określając wielkość średnicy otworu, dopuszcza również otwór o wymiarach 
6x8cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 80  -dot. zad. nr 9 poz.6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 75x90cm spełniającej pozostałe wymagania 
stawiane w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 

   Z poważaniem  
 

 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 


