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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/5/2015 (2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, fartuchów 
chirurgicznych, serwet, zestawów operacyjnych i jednorazowych pieluszek dla dzieci  
 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela 
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się 
na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

Pytanie nr 1 
Dotyczy zadania nr 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ z serwetą samoprzylepną 
o wymiarach 180x180cm (wymagania Zamawiającego 150-170 x 170-180cm)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2 
Dotyczy zadania nr 19 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zestawu dwuwarstwowego z dodatkowym 
wzmocnieniem w postaci łaty chłonnej na każdej z serwet operacyjnych? Zamawiający opisał bowiem 
zestaw „2w min. 55g/m2, posiadający wzmocnienie” nie wskazując o jakie wzmocnienie chodzi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 3 
Dotyczy zadania nr 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego w składzie: 
 

 4 ręczniki do rąk 

 1 taśma przylepna 9 x 50 cm 

 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie 
serwety 65x85cm), składana teleskopowo 

 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm 

 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, 
folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa 
na całej powierzchni) 

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie 
serwety 75x190cm) 

 
 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 4 

Dotyczy zadania nr 1 
Prosimy o wydzielenie  poz. 3 z części  1 i utworzenie z niej osobnego zadania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 5 
Dotyczy zadania nr 19 
Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego  zawierającego samoprzylepną serwetę  w rozmiarze 
175 x 175 cm zamiast 150-170 x 170 x 180 cm oraz taśme samoprzylepną w rozmiarze 9 x 49 cm  
zamiast 5-10 x 50 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 
Oferowane przez nas obłożenia i fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, 
dotyczącej  obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych 
stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy zadania nr 11, poz. 2  

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rozmiar siatki 8 x 15 cm. Pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy zadania nr 13, poz. 26  

Czy Zamawiający dopuści szew z igła 48 mm oraz długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez 

zmian?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy zadania nr 11 poz. 2 

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o 

wymiarach 8 x 12 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rozmiar siatki o wymiarach 8 x 12 cm. Pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie nr 9 
Dotyczy zadania nr 11 poz. 2 
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o 
wymiarach 8 x 15 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rozmiar siatki o wymiarach 8 x 15 cm. Pozostałe parametry bez zmian 

 

Pytanie nr 10 

Dotyczy zadania nr 1 poz. 1 

Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy 

operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS (gramatura 35 g/m2), o 

właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy > 32 cm H2O; szwy fartucha w 

całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną 

aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, 

zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru.  

Indywidualne oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na 
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identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem 

wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko  chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. 

Fartuch zgodny  

z normą PN EN 13795 wymagania standardowe.   Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego 

długość (+/- 5 cm): 120 cm, 130 cm, 150 cm,  170 cm oraz 150 Large dla operatorów o zwiększonych 

gabarytach.  Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji 

zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 11 

Dotyczy zadania nr 1 poz. 2  

Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony - zapewniający wysoki komfort 

termiczny pracy operatora, wykonany  

z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS (gramatura 35 g/m2), o właściwościach hydrofobowych, 

wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina 

polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej   42 g/m2  

i na rękawach   40,5 g/m2, – odporność na przenikanie cieczy odpowiednio  >120 cm H2O   

z przodu fartucha(strefa krytyczna) i 180 cm H2O na rękawach; szwy fartucha w całości wykonane 

metodą ultradźwiękową. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na 

troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu  

w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm, 

wykonane z poliestru.  Indywidualne oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, 

pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym 

opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko  chłonne o wymiarach 30 

x 40 cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie   Rozmiary fartucha 

jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm, 130 cm, 150 cm, 170 cm oraz 150 Large 

dla operatorów o zwiększonych gabarytach. Odporność na przenikanie alkoholi  min. 8 (badane 

według  WSP 080.8 lub IST 80.8). Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla 

potrzeb dokumentacji zawierające:  

nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy zadania nr 1 poz. 3 

Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy zadania nr 1 poz. 3 

Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch endoskopowy przeznaczony  

do operacji urologicznych generujących dużą ilość płynów. Fartuch powinien być wykonany  

z następujących materiałów:  

- górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna 

włóknina  spunlace o gramaturze 68 g/m2 

- rękawy – nieprzemakalny (odporność na przenikanie cieczy 150 cm H2O mierzona według PN EN 

20811), chłonny laminat dwuwarstwowy (chłonna włóknina o gramaturze  28 g/m2) od wewnątrz oraz 

folia PE na zewnątrz). Łączenie w strefie krytycznej(min 3/4 rękawa)  metodą ultradźwiękową lub 

klejoną. 
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- mankiety wykonane z poliestru, długość mankietów 8 cm (+/- 1 cm) 

- pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej foli PE o grubości 50 mikronów (gramatura 

48 g/m2) 

Konstrukcja fartucha powinna umożliwić zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed 

zamoczeniem, szczególnie w pozycji siedzącej. Fartuch, w przedniej części fartucha, powinien 

posiadać kontrafałdy,  oraz zabezpieczać  górną część pleców operującego. W  tylnej części fartuch 

powinien posiadać zapięcie typu rzep,  oraz dwa troki wykonane z foli PE o długości min. 60 cm. 

Długość fartucha (mierzona od najwyższego punktu fartucha) 150 cm 

Szerokość od pachy do pachy 70 cm 

Fartuch powinien być  dodatkowo  zabezpieczony (owinięty) w papier krepowy 

Fartuch nie powinien zawierać elementów wykonanych z  lateksu  

Pakowany razem z ręcznikiem do wycierania rąk – 1 szt. 

Pakowany w opakowanie folia /papier. Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać dwie 

samoprzylepne naklejki służące do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające następujące 

informacje: numer ref., numer lot,  datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizowany tlenkiem 

etylenu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 14 

Dotyczy zadania nr 19 

Czy zamawiający dopuści  sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony:                                                  

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa  

i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Strefa krytyczna wyrobu posiada dodatkowe 

wzmocnienia o wysokiej absorpcji. Gramatura obszarów wzmocnionych 112,5g/m2 (materiał 

podstawowy plus wzmocnienie), wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa. Materiał 

obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb 

dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu 

wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku 

rozkładania w postaci piktogramów.                                                                                        

Skład zestawu: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm 

4 ręczniki 30 cm x 40 cm 

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm 

z taśmą  samoprzylepną 80 cm 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x250cm 

z dzielonym taśmą  samoprzylepną   15 + 70 + 15 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie nr 15 
Dotyczy zadania 16 pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji gazę bawełnianą niejałową 17 – 
nitkową? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 16 
Dotyczy zadania 16 pozycja 3 
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Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji kompresy gazowe jałowe 10cm x 20cm 
a'2szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?    
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 17 
Dotyczy zadania 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch , który w części wzmocnionej posiada gramaturę 73-88g/m2 ?   
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 73-88g/m2 w części wzmocnionej. Pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 18 
Dotyczy zadania 1 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o określenie jaki rozmiar ma na myśli  (S-XXL) ? 
Odpowiedź: 
Modyfikacja SIWZ z dnia 20.05.2015r. pismo SPZOZ.V.ZP-3520/5/2015 (1) 
 
Pytanie nr 19 
Dotyczy zadanie 1 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny włókninowy przedni zakładany przez głowę, a 
wiązany w części tylnej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 20 
Dotyczy zadanie 1 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny włókninowy przedni, w rozmiarze 
uniwersalnym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 21 
Dotyczy zadanie 1 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze min. 75cm / 120cm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 22 
Dotyczy zadania 19 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny  o składzie : 

 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 200cm                             

 1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm; 

 1 serweta samoprzylepna                           180 x 180cm 

 1 serweta samoprzylepna                           150 x 240cm  

 2 serwety samoprzylepne                            75 x 100cm 

 2 włókninowe  OP taśmy                             10 x 50 

 4 ręczni          40 x 40 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 23 
Dotyczy zadania 20 poz. 3 
Czy zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny dwuwarstwowy o gramaturze 60-75g/m2 o składzie: 

 1 serweta na stolik instrumentariuszki        150 cm x 200 cm   

 2 ręczniki do rąk                                           30 cm x 40 cm  

 1 uchwyt typu Velcro                 

 1 serweta  ginekologiczna  200 cm x 250 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny oraz 
samoprzylepnym otworem  12 x 24cm i zbiornikiem na płyny wyposażony w separator części 
stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
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Pytanie nr 24 
Dotyczy zadania 20 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne z laminatu celulozowo-foliowego? Pozostałe 
wymagania zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza prześcieradło nieprzemakalne z laminatu celulozowo-foliowego. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ 
 
Pytanie nr 25 
Dotyczy Zadania 21 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie: 

 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm                             

 1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm;                                       

 1 serweta dla noworodka                             60 x 80 cm  

 4 ręczniki do rak   

 1 serweta główna  160x300  z otworem  wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany 
prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością 
podłączenia do ssaka               

 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 26 
Dotyczy zadania nr 13 
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 26 
igłę o długości 45mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 27 
Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy: „Zamawiający zobowiązuje się, że 
zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy netto”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 28 
Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu  sformułowania, iż „Zamawiający będzie 
składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie 
powinna być mniejsza niż 150 zł”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150zł koszty 
transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty 
wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są 
wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 29 
Dotyczy zadania nr 13 
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji  wyrazi zgodę na wyłączenie z Części 13 
pozycji  25-28 do osobnego pakietu ? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i 
umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę 
korzystnych cen. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 30 
Dotyczy zadania 8 poz. 5 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety o wym. 50x60cm z otworem 
przyklejanym śr. 7 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody 
Pytanie nr 31 
Dotyczy zadania 8 poz. 5 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety o wym. 75x75cm z otworem 
przyklejanym 6x8 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 32 
Dotyczy zadania 19 poz. 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o składzie 
nieznacznie różniącym się od wymaganego tj.  
Zestaw uniwersalny min dwie warstwy min. 62g/m2 posiadajacy wzmocnienie. 
Skład :  
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm – składano teleskopowo 
- 1 górna  samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm  
- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm 
- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm   
- 1  taśma samoprzylepna wykonana  z włókniny Spunlace 9x50cm 
- 4 ręczniki 30x40cm  
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm  
- serweta  na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. 
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe 
zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 33 
Dotyczy zadania nr 21 poz. 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie 
nieznacznie różniącym się od wymaganego tj. 
Zestaw do cesarskiego cięcia  min dwie warstwy min. 62g/m2 
Skład 

 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm - składano teleskopowo 

 1 serweta główna o min. wym. 250x300cm,  ze zintegrowanymi nogawicami, przylepnym 
oknem otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm oraz 2. zaworami i  
kształtownikiem.  

 1 owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace o min. wym. 
90x100cm 

 taśma samoprzylepna 9x50cm 

 2 ręczniki celulozowe  30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 

 Serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm  
 
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe 
zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 34 
Dotyczy zadania nr 1, pozycja 1-2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SSMMS? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SSMMS. Pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 35 
Dotyczy zadania 2, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne pakowane a’2sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza serwety operacyjne pakowane a’2sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości. 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 36 
Dotyczy zadania nr 2, pozycja 7 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 37 
Dotyczy zadanie nr 2, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

1 Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową  1 szt. 

2 Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm  1 szt. 

3 Kompresy gazowe 13N 8W 7,5cmx7,5cm  5 szt. 

4 Przylepiec włókninowy hypoalergiczny z opatrunkiem 5cm x 7,2cm 1 szt. 

5 Strzykawka trzyczęściowa 3 ml Luer 1 szt. 

6 Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer  1 szt. 

7 Igła iniekcyjna  (1,2 x 40) 1 szt. 

8 Igła iniekcyjna  (0,5 x 25) 1 szt. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 38 
Dotyczy zadania nr 2, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy do wkłucia centralnego z serwetą 50x75cm z otworem o 
średnicy 6x8cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zestaw zabiegowy do wkłucia centralnego z serwetą 50x75cm z otworem o 
średnicy 6x8cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 39 
Dotyczy zadania nr 3, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści ligninę w arkuszach w opakowaniu papierowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 40 
Dotyczy zadania nr 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy do mocowania kaniul  z systemem aplikacji „ramka”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 41 
Dotyczy zadania nr 6, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny pakowany a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza podkład higieniczny pakowany a’25sztuk, z odpowiednim przeliczeniem 
ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 42 
Dotyczy zadania nr 15, pozycja 5-6 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut. Pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 43 
Dotyczy zadania nr 21 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
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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%.        
1x serweta o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                                                      
Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z 
torbą na płyny   o  wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby 
w górnej części każdej ścianki,  z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach  
dolnej części worka,budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej 
średnicy.  
1x serweta chłonna dla noworodka o wym.  75 cm x 80 cm         
Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m²        
1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm      
 4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 44 
Dotyczy zadania nr 12, pozycja 3 i 4 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów? W przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego 
pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
Pytanie nr 45 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej przy zachowaniu pozostałych 
parametrów? W przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego 
pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 46 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przy zachowaniu pozostałych parametrów? W 
przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 47 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej przy zachowaniu pozostałych 
parametrów? W przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego 
pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 48 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej, z tnącym końcem wzmocnionej z nitką o 
długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku podpowiedzi negatywnej 
prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza igłę okrągłą, z tnącym końcem wzmocnioną z nitką o długości 90cm. 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 49 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez określenia „pogrubiona” z nitką po długości 90cm 
przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o 
wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza  igłę bez określenia „pogrubiona” z nitką o długości 90cm. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 50 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm lub 48mm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów? W przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego 
pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 51 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych 
parametrów? W przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego 
pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza igłę okrągłą wzmocnioną. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 52 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 13 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej, z tnącym końcem ½ koła igła o długości 36mm z 
nitką o długości 90cm? W przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do 
osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 53 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 13 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej ½ koła pogrubiona o długości 48mm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie 
tych pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 54 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 14 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów? W przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego 
pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nici o długości 90cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 55 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 16 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej przy zachowaniu pozostałych 
parametrów? W przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego 
pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza igłę okrągłą pogrubioną. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 56 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 18 
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów? W przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego 
pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 57 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 21 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej przy zachowaniu pozostałych 
parametrów? W przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego 
pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 58 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 25-28 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10 sztuk w opakowaniu z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 59 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 25 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza igłę o długości 39mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 60 
Dotyczy zadania nr 13, pozycja 26 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły prostej odwrotnie tnącej o długości 60mm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów ? W przypadku podpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie 
tych pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 61 
Dotyczy zadania nr 1 Poz. 1,2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu? Taka modyfikacja 
podniesie konkurencyjność postepowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 62 
Dotyczy zadania nr 1 Poz. 2  
Czy można zaoferować fartuch o gramaturze w części wzmocnionej 78g/m2?. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze w części wzmocnionej 78g/m2. Pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 63 
Dotyczy zadania nr 1 Poz. 3  
Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniny foliowanej wiązany z tyłu posiadający przód i tył 
w rozmiarze uniwersalnym?. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 64 
Dotyczy zadania nr 3 Poz. 6 
Czy Zamawiający wymaga aby wata opatrunkowa posiadała w swoim składzie 70% bawełny i 30% 
wiskozy?. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza watę opatrunkową posiadającą  w swoim składzie 70% bawełny i 30% 
wiskozy. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 65 
Dotyczy zadania nr 8 Poz. 4 
Czy można zaoferować serwetę włókninową w rozmiarze 45 x 75 cm?. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 66 
Dotyczy zadania nr 8 Poz. 5 
Czy można zaoferować serwetę z włókniny w rozmiarze 50 x 60 z otworem lepnym o średnicy 7 cm?. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 67 
Dotyczy zadania nr 15 Poz. 1-4 
Czy należy zaoferować siatkę elastyczną posiadającą w swoim składzie min 50% bawełny?. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza siatkę elastyczną posiadającą w swoim składzie min 50% bawełny. 
 
Pytanie nr 68 
Dotyczy zadania nr 15 Poz. 5,6 
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na opaski gipsowe pakowane a’ 2 szt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 69 
Dotyczy zadania nr 16 Poz. 1-5 
Czy Zamawiający wymaga aby masa powierzchniowa gazy 17 N, z której wykonane są wyroby 
wynosiła min. 23 g/m2 oraz gazy 13 N wynosiła min. 17 g/m2 zgodnie z normą PN EN 14 079 oraz 
potwierdzenie tych parametrów kartami danych technicznych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 70 
Dotyczy zadania nr 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw uniwersalny o składzie: 

 
  
Pozostałe parametry bez zmian 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w parametrach. 
 
Pytanie nr 71 
Dotyczy zadania nr 20 Poz. 3 
Czy można zaoferować zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2? 
Reszta parametrów bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
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Pytanie nr 72 
Dotyczy zadania nr 20 Poz. 4,5 
Prosimy o wydzielenie tych pozycji z całości pakietu. Taka modyfikacja podniesie konkurencyjność 
postępowania i pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 73 
Dotyczy zadania nr 21 Poz. 1 
Czy można zaoferować zestaw z serwetą na stolik narzędziowy w rozmiarze 190 x140 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą na stolik narzędziowy w rozmiarze 190 x140 cm. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ 
 

Podpisał: 
Dyrektor  

Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  

             w Parczewie  
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