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Wykonawcy – wszyscy 

 
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę odzieży, pościeli, obłożeń dla Powiatowego 

Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.– 1/2017 

 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  
 

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1 
poz. 3 
Czy Zamawiający wymaga fartucha rękaw wykończony mankietem czy gumką? Prosimy o podanie 
gramatury flizeliny. Odp. Zamawiający dopuszcza rękaw wykończony mankietem lub gumką. 
Gramatura min. 20 g/m2. 
 
poz. 4 
Czy Zamawiający wymaga fartucha sterylnego wzmocnionego z włókniny SMS? Odp. Zamawiający 

dopuszcza. 
 
poz. 5 i 6 
Czy Zamawiający wymaga fartucha sterylnego z włókniny polipropylenowej czy z włókniny SMS? Odp. 

Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania. 
 
poz. 8 
Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł składanych indywidualnie jak pojedyncza sztuka. Prosimy o 
podanie gramatury włókniny. Odp. Zamawiający nie wymaga. Gramatura min. 25 g/m2. 
 
Pytanie 2, dot. SIWZ 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca który 
nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?   Odp. Nie. 
 

Pytanie 3, dot. pakietu nr 3 
poz. 14 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej 4 warstwowej z osłoną na 
oczy? Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4, dot. pakietu nr 6 
poz. 24, 26, 27 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet dwuwarstwowych? Odp. Zamawiający 

dopuszcza, jeżeli gramatura min. 70 g/m2. 

Pytanie 5, dot. pakietu nr 7 

poz. 29 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowych serwet do cięcia cesarskiego o 
następującym składzie: 



- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  
- 1 serweta na stolika Mayo wzmocniona 80 x 145 cm  
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem wypełnionym 
   folią chirurgiczną 250 x 315 cm 
- 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm 
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Odp. Zamawiający dopuszcza ale dodatkowo muszą być min. 2 etykiety samoprzylepne 
zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. 

 
Pytanie 6, dot. pakietu nr 10 
poz. 62 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety pod pacjenta z workiem do zbiórki płynów 
w rozmiarze 75 cm x 125cm? Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 7, dot. pakietu nr 13 
poz. 37 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego do operacji żylaków o 
następującym składzie: 

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm  
- 1 samoprzylepna serweta typu "U" wzmocniona ("U"15x95cm) 260x200cm 
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 250 cm 
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm 
- 1 osłona na krocze 35 x 20 cm 
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Odp. Zamawiający dopuszcza ale dodatkowo muszą być min. 2 etykiety samoprzylepne 

zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. 

 
Pytanie 7, dot. pakietu nr 15 
poz. 39 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii o następującym składzie: 

- 1 serweta na stolik narzędziowy  150 x 100 cm 
- 1 serweta do cystoskopii nieprzylepna z otworem (8x12cm) 75x200 cm 
- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm 
- 2 osłony na kończynę długie 75 x 120 cm 
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Odp. Zamawiający dopuszcza ale dodatkowo muszą być min. 2 etykiety samoprzylepne 

zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. 
 
Pytanie 8, dot. pakietu nr 24 

poz. 50 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów jałowych z gazy w kształcie kuli w 
rozmiarze 13 x 13? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

poz. 51 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów jałowych z gazy w kształcie fasolki 
wykonanych z gazy 24-nitkowej? Odp. Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostały 
warunków z SIWZ. 
 

Pytanie 9, dot. pakietu nr 25 

poz. 52-55 



Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów wykonanych z gazy 17 nitkowej, 12 
warstwowej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 10, dot. pakietu nr 28
poz. 58 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli 
okolicach szyli i okolicach talii? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
dopuszcza. 
 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta będącej wyrobem 
higienicznym? Prośba nasza wynika 
wyrób użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 11, dot. pakietu nr 3 
poz. 13-14 
Czy Zamawiający dopuści maski 4

 
poz. 13-15 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje maski o skuteczności filtracji bakteryjnej na 
poziomie co najmniej 99 %? Odp. 

 
Czy Zamawiający oczekuje masek klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną 
ochronę dla personelu i określa standardy dla masek chirurgicznych oceniając m.in. skuteczność 
filtracji bakteryjnej (BFE) (%)? Odp.
 
Pytanie 12, dot. pakietu nr 4 
poz. 16 
Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną wyposażoną w specjalną włókninową wkładkę na całej 
długości maski przeciw parowaniu okularów spełniającą pozostałe parametry?

 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
 

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną posiadającą odporność na spryskanie > 120 mm Hg ?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 13, dot. pakietu nr 22
poz. 48 
Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo
gramaturze 23 g/m2 i jednej warstwy folii o gramaturze 10gr/m2 o szerokości 50 cm, długości 50 m i 
perforacji 38 cm, z przeliczeniem ilości do 12 rolek?
Pytanie 14, dot. pakietu nr 2 
poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki
całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, wysokość części przedniej 

ący dopuści możliwość zaoferowania kompresów wykonanych z gazy 17 nitkowej, 12 
warstwowej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

, dot. pakietu nr 28 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta posiadający dwa troki: w 
okolicach szyli i okolicach talii? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta będącej wyrobem 
higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent koszuli operacyjnej zakwalifikował ją jako 

świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.

 

4-warstwowe? Odp. Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje maski o skuteczności filtracji bakteryjnej na 
 Zamawiający dopuszcza. 

Czy Zamawiający oczekuje masek klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną 
ochronę dla personelu i określa standardy dla masek chirurgicznych oceniając m.in. skuteczność 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną wyposażoną w specjalną włókninową wkładkę na całej 
długości maski przeciw parowaniu okularów spełniającą pozostałe parametry? 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną posiadającą odporność na spryskanie > 120 mm Hg ?

Pytanie 13, dot. pakietu nr 22 

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy składający się z jednej warstwy bibuły o 
turze 23 g/m2 i jednej warstwy folii o gramaturze 10gr/m2 o szerokości 50 cm, długości 50 m i 

perforacji 38 cm, z przeliczeniem ilości do 12 rolek? Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

 

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w 
całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, wysokość części przedniej 

ący dopuści możliwość zaoferowania kompresów wykonanych z gazy 17 nitkowej, 12 
Zamawiający nie dopuszcza. 

dla pacjenta posiadający dwa troki: w 
 Odp. Zamawiający 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta będącej wyrobem 
producent koszuli operacyjnej zakwalifikował ją jako 

świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym. Odp. 

Zamawiający dopuszcza. 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje maski o skuteczności filtracji bakteryjnej na 

Czy Zamawiający oczekuje masek klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną 
ochronę dla personelu i określa standardy dla masek chirurgicznych oceniając m.in. skuteczność 

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną wyposażoną w specjalną włókninową wkładkę na całej 
 

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną posiadającą odporność na spryskanie > 120 mm Hg ? 

foliowy składający się z jednej warstwy bibuły o 
turze 23 g/m2 i jednej warstwy folii o gramaturze 10gr/m2 o szerokości 50 cm, długości 50 m i 

Zamawiający nie dopuszcza. 

w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w 
całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, wysokość części przedniej 



umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed 
potem? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części 
bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej, 
część przednia z możliwością wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej 
zabezpieczenie przed potem? Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 15, dot. pakietu nr 4 

poz. 16 
Czy Zamawiający dopuści maski o odporności na rozpryski > 120mmHg ? Odp. Zamawiający 
dopuszcza. 

 
Pytanie 16, dot. pakietu nr 6 

poz. 24 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm? Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
poz. 25 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm ze stałą średnicą 7cm lub 6x8cm? Odp. 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm? Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
poz. 28 
Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm? Odp. Zamawiający 
dopuszcza. 

 
Pytanie 17, dot. pakietu nr 7 
poz. 29 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
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 
z portami do podłączenia drenów 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 
190 cm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 18, dot. pakietu nr 10 
poz. 62 
Czy Zamawiający dopuści wzmocniona serwetę porodowa w rozmiarze 114x150cm zintegrowaną z 
torbą do zbiórki płynów? Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 19, dot. pakietu nr 11 
poz. 33 
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości? Odp. 
Zamawiający dopuszcza. 
 
poz. 34 



Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości? Odp. 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 20, dot. pakietu nr 13 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm 
1x serweta samoprzylepna o wymiarach 160cm x 180cm            
4x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm  
1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm  
1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 
190cm ? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 21, dot. pakietu nr 14 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 x serweta 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 
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 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 
190 cm? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 22, dot. pakietu nr 16 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 x serweta 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 50 x 50 
wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu 
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 
190 cm ? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 23, dot. pakietu nr 22 
poz. 48 
Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy składający się z 2 warstw bibuły 2 x 18g/m2 i 
jednej warstwy foli o grubości 0,015-0,017mm? Odp. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu 
pozostałych parametrów z SIWZ. 
 
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm? Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 24, dot. pakietu nr 23 
Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z 1 warstwy bibuły ze spodem wykonanym z folii? Odp. 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 25, dot. pakietu nr 27 
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej 
włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 ? Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 26, dot. pakietu nr 28 



Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2? Odp. 

Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 27, dot. pakietu nr 8 
poz. 30 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
 

 
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale dodatkowo na opakowaniu  duża czytelna podwójnie 

perforowaną etykieta z 2 TAG-ami (informacje na tagach: indeks wyrobu, numer LOT, data 
ważnosci, identyfikacja producenta). 

 

Pytanie 28, dot. pakietu nr 11 
poz. 33 
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’5 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości? Odp. 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 29, dot. pakietu nr 15 
poz. 39 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 30, dot. pakietu nr 6 
poz. 24 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety  dwuwarstwowej o gramaturze 
57,5 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 75 cm? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
poz. 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej o gramaturze 
57,5 g/m2w rozmiarze 50 x 75 cm? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

poz. 27 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej o gramaturze 
57,5 g/m2 w rozmiarze 75 x 90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

 
Pytanie 31, dot. pakietu nr 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu z serwetą do cesarskiego cięcia 
260/200 cm x 335 cm, z otworem 27 cm x 33 cm, z 4 ręcznikami, bez taśmy samoprzylepnej lub z 
taśmą pakowaną osobno? Gramatura zestawu 57,5 g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp. 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 32, dot. pakietu nr 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie: 
1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu) 
10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm 
1 ręcznik 30 cm x 20 cm 
1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm 
1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm 
1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z  zakładką do aseptycznej aplikacji 
pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE                                                                                                      
1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 85 cm x 92 cm  typu kieszeń  w kształcie rożka  
z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę  Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 33, dot. pakietu nr 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm     
2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm                                         
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                          
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm                                
2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm  
1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm                                                                                                   
1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm  
Odp. Zamawiający dopuszcza ale dodatkowo muszą być min. 2 etykiety samoprzylepne 

zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. 
 
Pytanie 34, dot. pakietu nr 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu zserwetą 200 cm x 260 cm  
z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 cm x 80 cm  iserwetą samoprzylepna 140 cm x 240 
cm?Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o grubości 20 µm  
i  włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m2. Odp. Zamawiający dopuszcza ale 

wycięcie wokół „U” winno być wzmocnione oraz przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 35, dot. pakietu nr 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu z ręcznikami w rozmiarze 30 x 40 
cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 36, dot. pakietu nr 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 
1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm 
1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na 
kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem  
i zaworem 



Odp. Zamawiający dopuszcza ale dodatkowo muszą być min. 2 etykiety samoprzylepne 

zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. 

 

Pytanie 37, dot. pakietu nr 24 
poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze 14 x 15 cm? Odp. 

Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. 

 
poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania tupferów z gazy 24-nitkowej? Odp. 
Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 38, dot. pakietu nr 27 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłon na kończynę wykonanych  
z laminatu o gramaturze 57,5 g/m2, pakowanej po 2 szt.? Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 39, dot. pakietu nr 1 
poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 250 cm x 160 cm lub 210 cm x 160 cm? Odp. 

Zamawiający dopuszcza serwety w rozmiarze 250 cm x 160 cm. 
 

Pytanie 40, dot. pakietu nr 2 
poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej gładkiej o gramaturze 17g/m2 i 
głębokości 15 cm? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej gładkiej o gramaturze 17g/m2? Odp. 

Zamawiający nie dopuszcza. 
 
poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści czepek z gumką z włókniny polipropylenowej gładkiej o gramaturze 
17g/m2? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści czepek z gumką wykonany z włókniny polipropylenowej gładkiej o 
gramaturze 17g/m2z napotnikiem 20x3,5 cm z włókniny wiskozowo-poliestrowej 40g/m2? Odp.  

Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 41, dot. pakietu nr 6 
poz. 24, 26, 27 

Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe? Odp. Zamawiający dopuszcza, ale o 
gramaturze min. 70 g/m2 oraz spełniające pozostałe parametru z SIWZ. 
 
poz. 24 

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45 cm x 45 cm z otworem 5cm? Odp. Zamawiający 

nie dopuszcza. 
 
poz. 26 

Czy Zamawiający dopuści serwety nieprzylepne? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 



poz. 27 

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45 cm x 45 cm? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 42, dot. pakietu nr 7 
poz.  29 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

Element składowy Szt. Surowiec 
Rozmiar 

dłxszer.(cm) 

Kształt 
otworu / 

Uwagi 

serweta T z workiem, folią 
chirurgiczną 

1 L3 325x250 PROST. 

czapeczka dla noworodka 1   12x10   

kocyk dla noworodka 1 flanela 160x75   

serweta na stół instrum. 1   190x150   

serweta na stolik Mayo 1   145x80   

serwetki do rąk 4 włók. kom. 40x20   

taśma medyczna 2 Spunlace 50x9   

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 43, dot. pakietu nr 10 
poz.  62 

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki w kształcie kieszeni na płyny w rozmiarze 113cm 
x90cm? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 44, dot. pakietu nr 11 
poz.  32-35 

Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką RTG bezpiecznie umieszczoną? Odp. Zamawiający 
dopuszcza. 

 
Pytanie 45, dot. pakietu nr 13 
poz.  37 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

Element składowy Szt. Surowiec 
Rozmiar 

dłxszer.(cm) 

serweta z przylepcem 1 L2 240x150 

serweta z przylepcem 1 L2 180x170 

serweta z przylepcem - 
przylepiec na szerszym boku 

2 L2 90x75 

taśma medyczna 1 Spunlace 50x9 

serweta na stół instrum. 1   190x150 

serweta na stolik Mayo 1   145x80 

serwetki do rąk 2 włók. kom. 40x20 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 46, dot. pakietu nr 14 
poz.  38 

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany w całości z laminatu bez łaty chłonnej i  składzie: 



Element składowy Szt. Surowiec 
Rozmiar 

dłxszer.(cm) 

serweta z zintegrowanymi 
nogawicami oraz ekranem 

anestezjologicznym; w górnej 
części otwór na brzuch 

30x34cm wypełniony folia 
chirur., w częsci dolnej otwór 
15x10cm z klapką 30x20cm, 

taśma przylepna w części 
brzusznej 

1 L3 260x240 

serweta  
przeznaczona pod pośladki 1 L2 90x75 

taśma medyczna 1 Spunlace 50x9 
kieszeń na płyny 1 PE - 2K 42x35 

serweta na stół instrum. 1   190x150 
serweta na stolik Mayo 1   145x80 

serwetki do rąk 4 włók. kom. 40x20 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany w całości z laminatu bez łaty chłonnej i  składzie: 

Element składowy Szt. Surowiec 
Rozmiar 

dłxszer.(cm) 

Kształt 
otworu / 

Uwagi 

Wielkość 
otworów 

(dłxszer;średnica) 

Serweta z otworem w 
kształcie trapezu, 

przylepcem, 
zintegrowanymi 

nogawicami i klaą 
przesłaniającą 

1 L2 265x180 TRAPEZ 28X20x19 

serweta 1 L2 90x75     
taśma medyczna 1 Spunlace 50x9     

serweta na stół instrum. 1   190x150     
serweta na stolik Mayo 1   145x80     

serwetki do rąk 2 włók. kom. 40x20     

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 47, dot. pakietu nr 15 
poz.  39 

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany w włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-
poliporylenowej o gramaturze łącznej 43 g/m2 i składzie: 

Element składowy Szt. Surowiec 
Rozmiar 

dłxszer.(cm) 

Kształt 
otworu 
/ Uwagi 

Wielkość 
otworów 

(dłxszer;średnica) 

Rodzaj 
wycięcia 

Rozmiar 
wycięcia 

dłxszer.;promień 



serweta z 
przylepcem 

1 TF 180x75 ROMB 20x10 WYCIĘC. 
PÓŁOKRĄ. 10 

pokrowiec na 
nogę 

2 TF 120x60         

serweta na stół 
instrum. 

1   190x150         

serwetki do rąk 2 włók. kom. 40x20         

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 48, dot. pakietu nr 16 
poz.  40 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

Element składowy Szt. Surowiec 
Rozmiar 

dłxszer.(cm) 

Kształt 
otworu / 

Uwagi 

Wielkość 
otworów 

(dłxszer;średnica) 

serweta z otworem i 
przylepcem 

1 L2 200x180 PROST. 20x10 

serweta  
przeznaczona pod pośladki 1 L2 90x75     

pokrowiec na nogę 2 L2 120x75     
serweta na stół instrum. 1   190x150     
serweta na stolik Mayo 1   145x80     

serwetki do rąk 2 włók. kom. 40x20     

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 49, dot. pakietu nr 22 
poz.  48 

Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z jednej warstwy bibuły o gramaturze min. 24 g/m2, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 50, dot. pakietu nr 23 
poz.  49 

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 220 cm wykonaną z laminatu folia-włóknina 
polipropylenowa o gramaturze 31 g/m2? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 51, dot. pakietu nr 24 
poz. 50 

Czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy 17 nitkowej o gramaturze min. 23g/m2, z nitką RTG 
bezpiecznie umieszczoną? Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
poz. 51 

Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 15 x 15, z nitką RTG bezpiecznie umieszczoną? Odp. 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 52, dot. pakietu nr 26 
poz. 56 

Czy Zamawiający dopuści serwetki z włókniny kompresowej 40g/m2 w rozmiarze 80x60? Odp. 
Zamawiający dopuszcza. 

 



Pytanie 53, dot. pakietu nr 27 
poz. 57 

Czy Zamawiający dopuści osłony wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 54, dot. projektu umowy: 
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 
cenie? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 

 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 
przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odp. Zamawiający nie zmienia 
projektu umowy. 

 
Czy Zamawiający zgadza się, aby kara w art. 8 pkt 1, ppkt.2 była naliczana od niezrealizowanej części 
umowy? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 

 

Pytanie 55, dot. pakietu nr 12 
poz.  36 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

Element składowy Szt. Surowiec 
Rozmiar 

dłxszer.(cm) 

serweta z przylepcem 1 TF 200x180 

serweta z przylepcem - 
przylepiec na szerszym boku 2 TF 90x75 

serweta z przylepcem 1 TF 180x180 
serweta na stolik Mayo 1   145x80 

serweta na stół instrum. 1   190x150 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

Element składowy Szt. Surowiec 
Rozmiar 

dłxszer.(cm) 

 

serweta z przylepcem - 
przylepiec 2,5 cm 1 L2 240x150 

serweta z przylepcem - 
przylepiec 2,5 cm 1 L2 180x170 

serweta z przylepcem  - 
przylepiec 2,5 cm 2 L2 90x75 

taśma medyczna 1 Spunlace 50x9 
serweta na stół instrum. 1   190x150 
serweta na stolik Mayo 1   145x80 

serwetki do rąk 2 włók. kom. 40x20 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 55, dot. formularza ofertowego 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w kolumnie „Cena opakowania handlowego” należy 
podać cenę netto opakowania handlowego, czy cenę brutto. Odp. Brutto. 



 
Pytanie 56, dot. pakietu nr 1 
poz. 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji prześcieradła wykonanego z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m2, w rozmiarze 210 x 140 cm lub 240 x 160 cm. Odp. 

Zamawiający dopuszcza rozmiar 240 x 160 cm. 
 

Pytanie 57, dot. pakietu nr 2 
poz. 9 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka chirurgicznego w formie furażerki z 
gumką, wykonanego z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m2 i głębokości 
min. 13,5 cm. Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
poz. 10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka chirurgicznego wykonanego z 
perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m2, spełniającego pozostałe wymagania 
SIWZ. Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
poz. 11, 12 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu nr 2. Dopuszczenie takiego rozwiązania 
pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod 
kątem cenowym i ilościowym. Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 58, dot. pakietu nr 5 
poz. 20, 21, 22, 23 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu nr 5. Dopuszczenie takiego rozwiązania 
pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod 
kątem cenowym i ilościowym. Odp. Patrz zmiana SIWZ. 

 
Pytanie 59, dot. pakietu nr 6 
poz. 24, 26, 27 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycjach serwet wykonanych z włókniny 
dwuwarstwowej (włókniny polipropylenowa + folia PE) o gramaturze min. 55 g/m2. Odp. 
Zamawiający dopuszcza, ale o gramaturze min. 70 g/m2. 

 
Pytanie 60, dot. pakietu nr 21 
poz. 45 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego 
podkładu higienicznego na stół operacyjny, wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Produkt 
zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego  laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik 
EN 20811)  i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. 
Wymiary prześcieradła  100 cm (+/-2cm) x  225cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej 
powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. 
Wchłanialność co najmniej 4l potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy 
do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą 
produktu lub producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i 
być czytelne - minimum 100cm2 każde.  Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). Produkt w zestawie z 
prześcieradłem transportowym o wymiarach 101cm na 203 cm o udźwigu minimum 260kg. Produkt 
łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). Odp. 

Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego 
podkładu higienicznego na stół operacyjny, wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Produkt 
zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego  laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik 
EN 20811)  i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.  



Wymiary prześcieradła  100 cm (+/-2cm) x  75cm ( +/- 2cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej 
powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. 
Wchłanialność co najmniej 1850 ml/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. 
Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione 
oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 2 miejscach. Oznaczenie ma 
zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm2 każde. Gramatura produktu 
125g/m2 (+/-1%). Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 61, dot. pakietu nr 22 
poz. 48 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu bibułowo-foliowego składającego 
się z dwóch warstw bibuły o gramaturze 36 g/m2 i jednej warstwy folii o grubości 13 µm o szerokości 
50 cm, długości 40 m i perforacji co 50 cm. Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
poz. 48 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu bibułowo-foliowego składającego 
się z dwóch warstw bibuły o gramaturze 36 g/m2 i jednej warstwy folii o grubości 15-17 µm o 
szerokości 50 cm, długości 50 m i perforacji co 50 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości 
wymaganych rolek, tj. 12 sztuk. Odp. Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie 62, dot. pakietu nr 23 
poz. 49 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji prześcieradła ochronnego niejałowego, 
wykonanego z jednej warstwy chłonnej bibuły, ze spodem wykonanym z folii, produkt szybko 
wchłaniający wodę, posiadający 8 niebieskich poliestrowych nici, zwiększających trwałość produktu, 
w rozmiarze 80 x 210 cm. Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 63, dot. pakietu nr 28 
poz. 58 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji koszuli w rozmiarze uniwersalnym, tj. M/L. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 64, dot. pakietu nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej czterowarstwowej z tasiemkami,  
z przeźroczystą, antyrefleksyjną i nie zachodzącą parą osłoną na oczy, odporność na przesiąkanie  
>120mmHg? Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 65, dot. pakietu nr 1 
poz.4 
Zwracamy się z prośba o wydzielenie wyżej wspomnianej pozycji do osobnego pakietu. Proponowane 
przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania co pomoże Zamawiającemu w 
wyborze korzystniejszej cenowo oferty. Odp. Patrz zmiana SIWZ. 
 
poz.8 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie prześcieradła w rozmiarze 210 cmx160 cm. 
Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 66, dot. pakietu nr 11 
poz. 34 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety pakowanej po 2 sztuki, z 
odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Odp. 

Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 67, dot. pakietu nr 12 
poz.36 



Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet o następującym składzie: 
1 osłona na stolik Mayo 80x145cm 
1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm 
1 serweta  przylepna  150x240cm  
1 serweta przylepna 170x175cm  
2 serwety przylepne 75x90cm 
1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm  
4 ręczniki 30x40cm  
2 etykiety typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz 
nazwę wytwórcy 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 68, dot. pakietu nr 24 
poz.50 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie tupferów o średnicy 3cm. Pozostałe wymogi 
zgodnie z SIWZ. Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
poz. 51 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie tupferów o średnicy 2,2 cm. Pakowanych  
po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Odp. 

Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 69, dot. pakietu nr 25 
poz. 52 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów 12-warstowych, pakowanych 
po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Odp. 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
poz.54 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów 12-warstowych, pakowanych 
po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Odp. 

Zamawiający nie dopuszcza. 
 

poz.55 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów 12-warstowych. Pozostałe 
wymogi zgodnie z SIWZ. Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 70, dot. pakietu nr 28 
poz. 58 
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści koszule dla pacjenta wykonaną z włókniny 
typu  SMS, podkrój przy szyi wykończony lamówką, która jest jednocześnie wiązaniem.  Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 71, dot. pakietu nr 1 
poz. 8  

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w rozmiarze 210 cm x 150 cm? Odp. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

 

Pytanie 72, dot. pakietu nr 21 
poz. 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładu o wymiarach 200cm x 100cm, wkład chłonny o 
wymiarach 180cm x 90cm oraz umożliwiającego transport pacjenta o wadze do 190 kg. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
poz. 2 



Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej maty chłonnej na stół operacyjny o wymiarach 72cm 
x 37cm, przeznaczonej do procedur z dużą ilością płynów o właściwościach chłonnych spodniej i 
górnej części maty, która absorbuje 6l wody lub 2,4 soli fizjologicznej? Odp.Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 73, dot. pakietu nr 23 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dwuwarstwowego prześcieradła ochronnego niejałowego, 
wykonanego z jednej warstwy bibuły o wysokiej gramaturze 23 g/m2 i jednej warstwy  folii o grubości 
20mikronów? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp.Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 74, dot. pakietu nr 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z ręcznikiem jednorazowym 
wysokochłonnym, wykonany z napowietrzonej celulozy airlaid o gramaturze 70 g/m2,  w rozmiarze 
80 x 140 cm? Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 75, dot. pakietu nr 6 
poz. 24 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety samoprzylepnej 50x60cm z otworem o 
wymiarach 6x8cm, dwuwarstwowej? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
poz. 25 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety samoprzylepnej z otworem (z możliwością 
dostosowania średnicy otworu) dwuwarstwowa 50x75cm? Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
poz. 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety samoprzylepnej dwuwarstwowej 50x60cm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza ale z gramaturą min. 70 g/m2. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety samoprzylepnej trójwarstwowej 75x90cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
poz. 27 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety nieprzylepnej 50x60cm dwuwarstwowej? 
Odp. Zamawiający dopuszcza ale z gramaturą min. 70 g/m2. 
 
poz. 28 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo 78x145cm? Odp. 

Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 76, dot. pakietu nr 7 
poz. 29 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 
- 1 serweta dwuwarstwowa do nakrycia stołu instrumentariuszki, min wymiary 140 cm x 190 cm 
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 78 cm x 145 cm 
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem wypełnionym folią chirurgiczną 
230x330 cm. 
- 1 serweta dla dziecka 75 cm x 120 cm 
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 
- 4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm 
- 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 76, dot. pakietu nr 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 serwet operacyjnych posiadających 
element (chip) RTG zamiast nitki radiocieniującej, zawierających na opakowaniu 2 etykiety typu TAG z 
nr katalogowym, nr serii oraz datą ważności? Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 



poz. 33 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w opakowaniu zawierającym 5 sztuk serwet 
w ilości 300opakowań? Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych 

warunków SIWZ. 
 
poz. 34 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w opakowaniu zawierającym 2 sztuki serwet 
w ilości 900opakowań? Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych 

warunków SIWZ. 
 
Pytanie 77, dot. pakietu nr 12 
poz. 36 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 
- 1 serweta do nakrycia stołu zabiegowego   150 x 190 cm 
- 1 serweta do nakrycia stolika MAYO  78x145 cm,  
- 1 serweta samoprzylepna 180x180 cm,  
- 1 serweta samoprzylepna 150x240 cm,  
- 2 serwety samoprzylepne 75x90 cm, 
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm 
- 2 ręczniki 30,5x34cm 
- 4 etykiety typu TAG, zawierające: nr katalogowy, numer serii, datę ważności oraz dane wytwórcy 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 78, dot. pakietu nr 13 
poz. 37 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach minimum 140 cm x 190 cm  
- 4 ręczniki do rąk o wymiarach minimum 30 cm x 20 cm 
- 1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm                        
- 1 taśma samoprzylepna o wymiarach minimum 9 cm x 25 cm 
- 1 serweta o wymiarach minimum 150 cm x 240 cm z samoprzylepnym wycięciem "U"  o wymiarach 
minimum 7 cm x 65 cm ze wzmocnieniem    
- 1 serweta samoprzylepna 75x90cm      
- 1 górna serweta samoprzylepna o wymiarach minimum 150 cm x 240 cm 3-warstwowa w strefie 
dedykowanej dla Pacjenta 
- 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.  
Obłożenie pacjenta wykonane z materiału o gramaturze minimum 30 g/m2 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
poz. 38 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 
- 2 ręczniki do rąk 30,5 cm x 34 cm 
- 1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm 
- 1 serweta brzuszno-kroczowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z 
filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową 
osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany) 
- 2 taśmy samoprzylepne 9x50cm 
- 4 etykiety typu TAG, zawierające:nr katalogowy, numer serii, datę ważności oraz dane wytwórcy. 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia 
polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 55 g/mkw.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 79, dot. pakietu nr 15 
poz. 39 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 100 cm x 150 cm              
- 2 osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm                                    
- 1 serweta do cystoskopii 100 cm x 175 cm z  samoprzylepnym otworem  w okolicy krocza 9 cm x 15 
cm umieszczonym centralnie 
- zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 
producenta.  
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego folii polietylenowej o grubości 33 µm i  
hydrofilowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m2). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 80, dot. pakietu nr 24 
poz. 50 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Tupfer jałowy  z gazy 100% bawełnianej bielonej 
bezchlorowo, jałowy, w kaształcie fasolki 17-nitkowy o gram. min. 23g/m2, z elementem 
kontrastującym nitką wplataną w gazę, sterylizowane. Rozmiar 15 x 15. Pakowane po 10 szt? Odp. 
Zamawiający dopuszcza. 
 
poz. 51 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:Tupfer jałowy z gazy 100% bawełnianej bielonej 
bezchlorowo, jałowy, w kaształcie fasolki 17-nitkowy o gram. min. 23g/m2, sterylizowany .  Rozmiar 
12 x 12, z elementem kontrastującym nitką wplataną w gazę. Pakowane po 10 szt? Odp. 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 81, dot. pakietu nr 27 
poz. 57 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Osłona na kończynę wykonane z folii polietylenowej i 
włókniny polipropylenowe, barierowej dla mikroorganizmów i odpornej na uszkodzenia, do obłożenia 
kończyn pacjenta w pozycji litotomijnej, wym. 75 x 120 cm. Waga podstawowa ok. 60g/m2; grubość 
33 µm? Odp. Zamawiający dopuszcza. 


