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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych, szwów, fartuchów 
chirurgicznych, podkładów, zestawów operacyjnych, pieluszek, pieluchomajtek, taśm do leczenia 
nietrzymania moczu. 
 

Wyjaśnienia 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. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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 15 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 15: 
10 szt. Taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, 
polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, z plastikową dwuczęściową osłonką na 
taśmie, osłonki nie zachodzą na siebie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, 
grubości nici 0,08 mm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, porowatości 84 
%, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi cięte laserowo, zakończone bezpiecznymi 
pętelkami, wykonane w technologii quadriaxiual (geometria romboidalna, obecność włókien 
skośnych, podwójna nić wzmacniająca), 

oraz 
2 kpl. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralne, prawa i lewa, do implantacji w/w 
taśm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie 10 szt. Taśm do operacyjnego leczenia 
wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, z 
plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, osłonki nie zachodzą na siebie, o długości 45 cm, 
szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, porowatości średniej 1000 µm, 
porowatości max 1870 µm, porowatości 84 %, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, 
brzegi cięte laserowo, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxiual 
(geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), 

oraz 
2 kpl. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralne, prawa i lewa, do implantacji w/w 
taśm? 
 
Pytanie nr 2: dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, 
który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z 
ofertą? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 3: dotyczy Zadania nr 6 poz. nr 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do laparotomii onkologicznej 
składającego się z:  
a) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm z padem chłonnym  
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b) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 175cm z padem chłonnym  

c) 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm z padem chłonnym  

d) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 25 cm x 19 cm  

e) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna  

a) 1 x osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE 
o gramaturze 35 g/m2 i laminatu chłonnego o gramaturze 30 g/m2 oraz o wymiarach w strefie 
chłonnej 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 65 g/m2, odporność 
na przenikanie cieczy min. 150cm H2O. Osłona w postaci umożliwiającej aseptyczną aplikację.  

f) 1 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 
cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 64 
cm x 190 cm. Łączna gramatura - 83 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H₂O, 
odporność na rozerwanie w na sucho min. 120 kPa.  
 
Serwety (dolna, górna i boczne) wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 
g/m2, strefa krytyczna trójwarstwowa (PE/2 x wiskoza) o gramaturze min. 94 g/m2. Łączna 
gramatura w strefie wzmocnionej min. 151,5 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 230 cm 
H2O, odporność na rozerwania w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 310/250 kPa. Materiał 
serwet spełnia wymogi normy EN 13795. Opakowanie zestawu posiadające dwie etykiety 
samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, numer ref., numer serii, datę 
ważności, oznaczenie producenta. Zestawy do transportu umieszczone w dwóch opakowaniach 
transportowych. Sterylizacja EO. Wszystkie parametry potwierdzone kartą techniczną. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 4: dotyczy Zadania nr 6 poz. nr 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji ginekologicznych 
składającego się z:  
a) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, z laminatu dwuwarstwowego PE/PP, 
o gramaturze w strefie chłonnej 83 g/m2  

b) 2 x ręczniki do rąk 25 x 19cm  

c) 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm  

d) 1 x osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE 
o gramaturze 35 g/m2 i laminatu chłonnego o gramaturze 30 g/m2 oraz o wymiarach w strefie  
chłonnej 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 65 g/m2, odporność 
na przenikanie cieczy min. 150cm H2O. Osłona w postaci umożliwiającej aseptyczną aplikację.  

e) 1 x serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/250 x 200cm ze zintegrowanymi osłonami 
na kończyny, samoprzylepnym otworem 9 x 13 cm i zbiornikiem na płyny. Serweta wykonana 
z chłonnego laminatu, dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 57,5 g/m2.  
Odporność na przenikanie cieczy min. 230 cm H2O.  
 
Materiał serwet spełnia wymogi normy EN 13795. Opakowanie zestawu posiadające dwie 

etykiety samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, numer ref., numer serii, 

datę ważności, oznaczenie producenta. Zestawy do transportu umieszczone w dwóch 

opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. Wszystkie parametry potwierdzone kartą 

techniczną. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 5: dotyczy Zadania nr 6 poz. nr 3 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do laparoskopii brzuszno-
kroczowej/lapartomii z laminatu dwuwarstwowego PE/PP, gramatura min. 57,5 g/m2 
składającego się z:  
a) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, z laminatu dwuwarstwowego PE/PP, 
o gramaturze w strefie chłonnej 83 g/m2  

b) 4 x celulozowe ręczniki chłonne o wymiarach 25 cm x 19  

c) 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm  
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d) 1 x serweta samoprzylepna 75 x 75 cm  

e) 1 x osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE 
o gramaturze 35 g/m2 i laminatu chłonnego o gramaturze 30 g/m2 oraz o wymiarach w strefie 
chłonnej 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 65 g/m2, odporność 
na przenikanie cieczy min. 150cm H2O. Osłona w postaci umożliwiającej aseptyczną aplikację.  

f) 1 x serweta 231x245/220 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem 24x28 cm, 
ze zintegrowanymi nogawicami, dwoma organizatorami przewodów (łącznie na 6 przewodów) 
oraz dwoma kieszeniami dwukomorowymi. Serweta posiada samoprzylepny otwór w części 
kroczowej o wymiarach 10 x 24 cm zabezpieczony klapką. Serweta wykonana z chłonnego 
laminatu, dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 57,5 g/m2. Odporność 
na przenikanie cieczy min. 230 cm H2O.  
 
Materiał serwet spełnia wymogi normy EN 13795. Opakowanie zestawu posiadające dwie 

etykiety samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, numer ref., numer serii, 

datę ważności, oznaczenie producenta. Zestawy do transportu umieszczone w dwóch 

opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. Wszystkie parametry potwierdzone kartą 

techniczną. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 6: dotyczy Zadania nr 13 poz. nr 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięć cesarskich 
składającego się z:  
a) Serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery T, wykonana z laminatu dwuwarstwowego 
polipropylen/polietylen o gramaturze min. 57,5 g/m2, o wymiarach 300x250/175cm , w centralnej 
części obszar cięcia 23x37 cm wypełniony folią chirurgiczną z otworem o wymiarach 16x17,5 cm. 
Obszar cięcia okala worek do przechwytywania płynów z usztywnionym brzegiem do łatwego 
formowania o wym. 75x95cm z 2 zaworami i 4 uchwytami na przewody - 1 szt.  

b) Serweta do owinięcia noworodka, wym. ok. 100x120cm – 1 szt.  

c) Taśma samoprzylepna 10x50 cm - 1 szt.  

d) Ręczniki do rąk 25x19 cm - 4 szt.  
e) Serweta na stolik Mayo, wym. 145 x 80 cm. Osłona w postaci umożliwiającej aseptyczną 
aplikację - 1 szt.  

f) Serweta na stolik narzędziowy, wym. 150x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.  
 
Serwety wykonane z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego 

i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 

57,5 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy >230 H2O. Wytrzymałość na rozerwanie 

na sucho/mokro 134/125 kPa. Na opakowaniu 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą 

ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna o składzie zestawu. Zestaw 

zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z jedną 

papierową wstawką z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia z jednej strony. 

Sterylizowane tlenkiem etylenu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 7: dotyczy SIWZ 

Zawracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w 
formie elektronicznej przy użyciu wybranej przez Zamawiającego platformy 
zakupowej. 

Obecnie panująca sytuacja w kraju, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego 
jak i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w Polsce, w 
ogromnym stopniu utrudniają niestety dostarczenie ofert w formie papierowej ze 
względu na trudności w  doręczeniach realizowanych za pośrednictwem 
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operatorów pocztowych jak i z powodu tego iż wiele firm pracuje w trybie home 
office.  

Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do postanowień ww. ustawy Prawo 
zamówień publicznych oferta elektroniczna jest nie tylko równa pisemnej, lecz 
wręcz jest rekomendowaną formą kontaktu wykonawcy z Zamawiającym. 

W przypadku braku wyrażenia zgody na powyższe prosimy aby wraz z odpowiedziami 

Zamawiający przesunął tak termin składania ofert aby Wykonawcy mieli min 4 dni robocze na 

skuteczne przygotowanie i dostarczenie oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 8: dotyczy Zadania nr 6 poz. nr 1 

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o składzie i 
parametrach jak poniżej: 

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 

60x85cm o gram. 40 g/m². 

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, 

folia PE 0,050mm 

• 1 serweta  przylepna  150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 

5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm 

• 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na 

powierzchni min. 45x60cm 

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,  

• 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 

• Chłonność 300% + chłonność wzmocnienia 602% 

• serwety pacjenta : PP/PE 62 g/m² + wzmocnienie: Spunlace 70 g/m² 

• zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki 
transferowe typu TAG. 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo 
wewnętrznie workiem z folii PE 

• sterylizacja EO 

• na potwierdzenie parametrów do oferty karta techniczna i katalog  producenta 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o składzie i 
parametrach jak poniżej: 

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 

60x85cm o gram. 40 g/m². 
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• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, 

folia PE 0,050mm 

• 1 serweta  przylepna  150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 

5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm 

• 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na 

powierzchni min. 45x60cm 

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,  

• 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 

• Chłonność 300% + chłonność wzmocnienia 602% 

• serwety pacjenta : PP/PE 62 g/m² + wzmocnienie: Spunlace 70 g/m² 

• zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki 
transferowe typu TAG. 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo 
wewnętrznie workiem z folii PE 

• sterylizacja EO 

• na potwierdzenie parametrów do oferty karta techniczna i katalog  producenta 
 

Pytanie nr 9: dotyczy Zadania nr 6 poz. nr 2 

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o składzie i parametrach jak 

poniżej: 

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, 

folia PE 0,050mm. 

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o 

gram. 40 g/m². 

• 1 główna serweta 250/312x290cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 

9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z sitem, 

zaworkiem spustowym i  kształtownikiem. 

• 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm, 

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,  

• 1 ręcznik celulozowy 30x40cm 

• Chłonność 300%  

• serwety pacjenta : PP/PE 62 g/m² 

• zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki 

transferowe typu TAG. 6 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo 

wewnętrznie workiem z folii PE  

• sterylizacja EO 

• na potwierdzenie parametrów do oferty karta techniczna i katalog  producenta . 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o składzie i parametrach jak poniżej: 

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, 

folia PE 0,050mm. 

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o 

gram. 40 g/m². 

• 1 główna serweta 250/312x290cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 

9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z sitem, 

zaworkiem spustowym i  kształtownikiem. 

• 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm, 

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,  

• 1 ręcznik celulozowy 30x40cm 

• Chłonność 300%  

• serwety pacjenta : PP/PE 62 g/m² 

• zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki 

transferowe typu TAG. 6 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo 

wewnętrznie workiem z folii PE  

• sterylizacja EO 

na potwierdzenie parametrów do oferty karta techniczna i katalog  producenta . 

 

Pytanie nr 10: dotyczy Zadania nr 6 poz. nr 3 

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o składzie i 
parametrach jak poniżej: 

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 

60x85cm o gram. 40 g/m². 

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, 

folia PE 0,050mm. 

• 1 serweta brzuszno-kroczowa o wymiarach 230x260 cm  posiadająca zintegrowane 

nogawice, 2  okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 19x29 cm otoczone 

wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i  nieprzylepne okno do obłożenia krocza 

o  wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na pow. 50x84 cm oraz 3. uchwyty ( 

typu"rzep") do mocowania kabli i drenów 

• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 

• Chłonność 300% + chłonność wzmocnienia 602% 
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• serwety pacjenta : PP/PE 62 g/m² + wzmocnienie: Spunlace 70 g/m² 

• zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki 

transferowe typu TAG. 7 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo 

wewnętrznie workiem z folii PE 

• sterylizacja EO 

• na potwierdzenie parametrów do oferty karta techniczna i katalog  producenta . 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o składzie i 
parametrach jak poniżej: 

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 

60x85cm o gram. 40 g/m². 

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, 

folia PE 0,050mm. 

• 1 serweta brzuszno-kroczowa o wymiarach 230x260 cm  posiadająca zintegrowane 

nogawice, 2  okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 19x29 cm otoczone 

wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i  nieprzylepne okno do obłożenia krocza 

o  wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na pow. 50x84 cm oraz 3. uchwyty ( 

typu"rzep") do mocowania kabli i drenów 

• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 

• Chłonność 300% + chłonność wzmocnienia 602% 

• serwety pacjenta : PP/PE 62 g/m² + wzmocnienie: Spunlace 70 g/m² 

• zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki 

transferowe typu TAG. 7 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo 

wewnętrznie workiem z folii PE 

• sterylizacja EO 

na potwierdzenie parametrów do oferty karta techniczna i katalog  producenta . 

 

Pytanie nr 11: dotyczy Zadania nr 13 poz. nr 1 

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o składzie i 
parametrach jak poniżej: 

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 

60x85cm o gram. 40 g/m². 

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,  wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, 

folia PE 0,050mm. 

• 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie 

wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o 

min wym. 80x80cm , 2. zaworami i  kształtownikiem, 
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• 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 

g/m²o wym. 90x100cm 

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 

• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 

• Chłonność 300% 

• serwety pacjenta : PP/PE 62 g/m² 

• zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki 

transferowe typu TAG. 7 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo 

wewnętrznie workiem z folii PE 

• sterylizacja EO 

• na potwierdzenie parametrów do oferty karta techniczna i katalog  producenta 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o składzie i 
parametrach jak poniżej: 

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 

60x85cm o gram. 40 g/m². 

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,  wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, 

folia PE 0,050mm. 

• 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie 

wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o 

min wym. 80x80cm , 2. zaworami i  kształtownikiem, 

• 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 

g/m²o wym. 90x100cm 

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 

• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 

• Chłonność 300% 

• serwety pacjenta : PP/PE 62 g/m² 

• zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki 

transferowe typu TAG. 7 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo 

wewnętrznie workiem z folii PE 

• sterylizacja EO 

na potwierdzenie parametrów do oferty karta techniczna i katalog  producenta 
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Pytanie nr 12: dotyczy SIWZ 

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem 

związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w 

formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę 

elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu 

przekazania dokumentów w formie elektronicznej. Pragniemy zauważyć, że komunikacja 

elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji 

zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do 

komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd 

Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję 

występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane 

w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy 

również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie 

tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego 

trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w 

uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia 

epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w 

postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, 

zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji." 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 13: dotyczy Zadania nr 1 poz. nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych, wzmocnionych, 
wykonanych z materiału SMS, o gramaturze min. 35 g/m2, w obszarze krytycznym o gramaturze 
min. 38 g/m2, wzmocnienie mocowane na zewnątrz co daje większy komfort pracy operatora, 
szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, bez wiskozy i celulozy, zapięcie przy szyi typu 
rzep? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów chirurgicznych, wzmocnionych, 

wykonanych z materiału SMS, o gramaturze min. 35 g/m2, w obszarze krytycznym o gramaturze 

min. 38 g/m2, wzmocnienie mocowane na zewnątrz co daje większy komfort pracy operatora, 

szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, bez wiskozy i celulozy, zapięcie przy szyi typu 

rzep. 

 

Pytanie nr 14: dotyczy Zadania nr 1 poz. nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych, wzmocnionych, 
wykonanych z materiału SMS, o gramaturze min. 35 g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły 
zachodzące na siebie, bez wiskozy i celulozy, zapięcie przy szyi typu rzep? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów chirurgicznych, wzmocnionych, 
wykonanych z materiału SMS, o gramaturze min. 35 g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły 
zachodzące na siebie, bez wiskozy i celulozy, zapięcie przy szyi typu rzep. 
 
Pytanie nr 15: dotyczy Zadania nr 1 poz. nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 
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- 2 pęsety; 
- 6 tupferów wykonanych z gazy 17nitkowej w rozmiarze 20x20; 
- 2 kompresy włókninowe o gramaturze 30 g/m2, 4warstwowe, rozmiar 7,5x7,5cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o składzie: 
- 2 pęsety; 
- 6 tupferów wykonanych z gazy 17nitkowej w rozmiarze 20x20; 
- 2 kompresy włókninowe o gramaturze 30 g/m2, 4warstwowe, rozmiar 7,5x7,5cm. 
 
Pytanie nr 16: dotyczy Zadania nr 1 poz. nr 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów jałowych z 17nitkowej gazy z nitką 
RTG w kształcie fasolki o wymiarach 9,5x9,5cm w opakowaniu a`10szt? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie tamponów jałowych z 17nitkowej gazy z nitką 
RTG w kształcie fasolki o wymiarach 9,5x9,5cm w opakowaniu a`10szt. 
 
Pytanie nr 17: dotyczy Zadania nr 1 poz. nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów jałowych z 17nitkowej gazy z nitką 
RTG w kształcie fasolki o wymiarach 15x15cm w opakowaniu a`10szt? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie tamponów jałowych z 17nitkowej gazy z nitką 
RTG w kształcie fasolki o wymiarach 15x15cm w opakowaniu a`10szt. 
 
Pytanie nr 18: dotyczy Zadania nr 3 poz. nr 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty opatrunkowej bawełnianej? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie waty opatrunkowej bawełnianej. 
 
Pytanie nr 19: dotyczy Zadania nr 3 poz. nr 7 

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób 
medyczny) oraz posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych 
technicznych dołączoną do oferty)? 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie ligniny przeznaczonej dla celów medycznych 

(wyrób medyczny) posiadającej chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych 

technicznych dołączoną do oferty). 

 

Pytanie nr 20: dotyczy Zadania nr 3 poz. nr 8-11 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu 
i poliamidu? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia 
jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także 
eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych 
w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się 
bakterii. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów opatrunkowych wykonanych z 

poliuretanu i poliamidu. 

 

Pytanie nr 21: dotyczy Zadania nr 3 poz. nr 12-13 

Czy Zamawiająca wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa 

sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji 

podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku i w opakowaniua foliowym 

zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski gipsowej na perforowanym tubusie z 

tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i 



 
 
 
 
 

11 

deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku i w opakowaniua 

foliowym zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu. 

 

Pytanie nr 22: dotyczy Zadania nr 10 poz. nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy bawełnianej w opakowaniu 200m 

z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy bawełnianej w opakowaniu 200m pod 

warunkiem prawidłowego przeliczenia ilości. 

 

Pytanie nr 23: dotyczy Zadania nr 10 poz. nr 2-5 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów pakowanych w opakowaniu typu blister, 

na których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji? Rozwiązanie takie stanowi dodatkowe 

potwierdzenie procesu sterylizacji dla bezpośredniego użytkownika. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych w opakowaniu typu 

blister, na których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji. 

 

Pytanie nr 24: dotyczy Zadania nr 13 poz. nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o następującym 
składzie: 
 

Element składowy Ilość Wymiary 

serweta dwuwarstwowa 
(56g/m2) z otworem 35x32 

cm z workiem, folią 
chirurgiczną 

1 320x180 

Taśma medyczna 1 9x50 

serweta na stół instrum. 1 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki włókninowe 2 80x60 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 25: dotyczy Zadania nr 15 poz. nr 1 

Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet 
z Materiał: polipropylen monofilament, taśma w całości dziana, bez konieczności stosowania 
osłonek, sterylna, gramatura ok 65 g/m2, grubość siatki 0,49 mm., porowatość ok. 70%, grubość 
nitki 0,16 mm, rozmiar: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm., wytrzymałość na rozciąganie min. 
90N. Odpowiednio dobrany splot i materiał sprawiają, że taśma nie odkształca się podczas 
implantacji, końcówki taśmy z uchwytami do mocowania na aplikatorze, zabezpieczone rurką 
termokurczliwą? 
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 26: dotyczy Umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie 

o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie 

Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 27: dotyczy Umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 umowy został dodany punkt o następującej 

(lub podobnej) treści: „Strony wyjątkowo dopuszczają także podwyższenie cen jednostkowych 

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%.”? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 28: dotyczy Umowy 

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 

zamówiony? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z w §1 ust. 3 Wzoru umowy stopień realizacji 

umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających 

z działalności Zamawiającego, a realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może stanowić 

podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 29: dotyczy Zadania nr 1 poz. nr 1,2 

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem w okolicy karku na standardowy rzep? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 30: dotyczy Zadania nr 1 poz. nr 1 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony o gramaturze materiału podstawowego 35g/m2, 

wzmocnienie o gramaturze 40g/m2? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 31: dotyczy Zadania nr 1 poz. nr 3 

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 32: dotyczy Zadania nr 1 poz. nr 4 

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet pakowanych a’2szt. pod warunkiem 

prawidłowego przeliczenia zamawianej ilości. 

 

Pytanie nr 33: dotyczy Zadania nr 1 poz. nr 4 

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’5szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 34: dotyczy Zadania nr 3 poz. nr 7 

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną w opakowanie papierowe? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 35: dotyczy Zadania nr 3 poz. nr 12-13 

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6min? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 36: dotyczy Zadania nr 3 poz. nr 14 

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe wiskozowe? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opaski podgipsowe wiskozowe. 

 

Pytanie nr 37: dotyczy Zadania nr 3 poz. nr 14 

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a’6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opaski pakowane a’6 szt. pod warunkiem prawidłowego 

przeliczenia ilości. 

 

Pytanie nr 38: dotyczy Zadania nr 3 poz. nr 14,15 

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe poliestrowe? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 39: dotyczy Zadania nr 5 poz. nr 10, 11 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o dł. 9,14cm? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści przylepiec o dł. 9,14cm. 

 

Pytanie nr 40: dotyczy Zadania nr 5 poz. nr 15 

Czy Zamawiający dopuści podkład foliowo-celulozowy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści podkład foliowo-celulozowy. Pozostałe parametry zgodnie z 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 41: dotyczy Zadania nr 6 poz. nr 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony z serweta na stolik Mayo z folii 

niepiaskowanej i 2 warstwowego laminatu chłonnego? Pozostałe parametry i skład zestawu 

zgodne z SIWZ. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 42: dotyczy Zadania nr 6 poz. nr 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny o składzie: 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 

150cm x 190cm 

• 1 x serweta ginekologiczna o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z 

osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 

cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm 

• 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 43: dotyczy Zadania nr 6 poz. nr 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny o składzie: 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny  (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm 

x 190 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

• 1 x serweta ginekologiczna o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami 

na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm 

zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm 

• 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

Serweta główna wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 

g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, 

zintegrowane z organizatorami przewodów. 

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 44: dotyczy Zadania nr 6 poz. nr 3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczowy o składzie: 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm 

x 190 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

• 1 x serweta brzuszno-kroczowa 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na 

kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 

20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm 

zabezpieczonym klapką 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

Zestaw zawiera dodatkowo: 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 

• 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 
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Zestaw sterylizowany radiacyjnie. 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 45: dotyczy Zadania nr 10 poz. nr 4 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’3 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości 

i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 46: dotyczy Zadania nr 10 poz. nr 4 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości i 

zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 47: dotyczy Zadania nr 11 poz. nr 3,4 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły podwójnej o długości 16mm? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie igły podwójnej o długości 16mm. 

 

Pytanie nr 48: dotyczy Zadania nr 13 poz. nr 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z workiem zbierającym płyn, wykonany z 

hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2. Skład: 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm 

x 190 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

• 1 x serweta samoprzylepna  o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 

cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o 

wymiarach 75 cm x 85 cm 

• 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 49: dotyczy Zadania nr 8 poz. nr 3 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niewchłanialnej syntetycznej siatki chirurgicznej 

jałowej o rozmiarze 15cm x 30cm spełniającej pozostałe wymagania SIWZ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 50: dotyczy Zadania nr 8 poz. nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niewchłanialnej syntetycznej siatki chirurgicznej 

jałowej o rozmiarze 30cm x 30cm spełniającej pozostałe wymagania SIWZ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 51: dotyczy Zadania nr 2 poz. nr 1,2,3 

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej do urządzenia 
Renasys Go o składzie : opatrunek piankowy z siatkowego poliuretanu o  otwartych porach, w 
kolorze czarnym, w rozmiarach: 
- mały – 10 x 8 x 3 cm; 
- średni – 20 x 12,5 x 3 cm; 
- duży – 25 x 15 x 3 cm; 
z drenem w postaci miękkiego, elastycznego kanału, zapobiegającego uszkodzeniom tkanek w 
trakcie terapii,  zakończonym z jednej strony szybko - złączką, a z drugiej drenem z prostokątną 
folią samoprzylepną z zaokrąglonymi brzegami - szt. 1 , folia samoprzylepna, okluzyjna 20x30cm 
- szt. 3. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej do 
urządzenia Renasys Go o składzie : opatrunek piankowy z siatkowego poliuretanu o  otwartych 
porach, w kolorze czarnym, w rozmiarach: 
- mały – 10 x 8 x 3 cm; 
- średni – 20 x 12,5 x 3 cm; 
- duży – 25 x 15 x 3 cm; 
z drenem w postaci miękkiego, elastycznego kanału, zapobiegającego uszkodzeniom tkanek w 
trakcie terapii,  zakończonym z jednej strony szybko - złączką, a z drugiej drenem z prostokątną 
folią samoprzylepną z zaokrąglonymi brzegami - szt. 1 , folia samoprzylepna, okluzyjna 20x30cm 
- szt. 3. 
 
Pytanie nr 52: dotyczy Zadania nr 2 poz. nr 5 

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na wydzielinę 750 ml ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zbiornik na wydzielinę 750 ml. 
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