Katowice, dn. 26.08.2011r
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę serwet i folii operacyjnych. Nr sprawy : ZP-11-074UN
W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z póżń.zm. ), udzielam następującej
odpowiedzi :

Pakiet nr 1:
Pyt.1. Poz. nr 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Odp.: Zamawiający dopuści pod warunkiem, że zestaw będzie posiadał wymagane w SIWZ kieszenie.
Pyt.2. Poz. nr 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm
1 serweta brzuszno-kroczowa 230 x 250 cm okna 19 x 29 cm (w kształcie
nerki) i 9 x 12 cm (owalne)
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Odp.: Zestaw jest niepełny ( brak kieszeni i serwet) i na taki skład zestawu Zamawiający nie wyraża
zgody.
Pyt.3. Poz. nr 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 200 x 200 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 125 x 150 cm
1 serweta samoprzylepna 75 x 75 cm
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Odp.: Nie.
Pyt.4. Poz. nr 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 cm x 75 cm? Odp.: TAK.
Pyt.5. Poz. nr 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 100 cm? Odp.: TAK.
Pyt.6. Poz. nr 6 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 175 cm? Odp.: NIE.
Pyt.7. Poz. nr 7 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 170 x 175 cm? Odp.: NIE.
Pyt.8. Poz. nr 8 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 75 cm? Odp.: TAK.
Pyt.9. Poz. nr 10 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 90 cm? Odp.: TAK.
Pyt.10. Poz. nr 11 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120 x 150 cm średnica otworu ø7?
Odp.: TAK.
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Pyt.11. Poz. nr 14 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem, samoprzylepną z możliwością
dostosowania średnicy otworu w rozmiarze 45 x 75 cm? Odp.: TAK.
Pyt.12. Poz. nr 17 Czy Zamawiający dopuści ręczniki w opakowaniu a`2 szt z podaniem ceny za szt.?
Odp.: TAK.
Pyt.13. Poz. nr 18 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 200 cm? Odp.: TAK.
Pyt.14. Poz. nr 19 Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 75 cm x 90 cm? Odp.: TAK.
Pyt.15 poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pierwszej pozycji i utworzenie
pakietu, np. 1a? Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział pakietów.
Pyt.16 poz.1 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu
trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 74 g/m2, o odporności na przenikanie
cieczy powyżej 318 cmH2O, o następującym składzie:
2
1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (opakowanie wewnętrzne)(włóknina 37g/m i folia PE 50 µ)
2
1x Serweta na stolik Mayo 142x77 cm (włóknina 37g/m i folia PE 50 µ)
2x Serweta boczna 75x98 cm, przylepna
4x Ręcznik chłonny 15x20 cm
1x Samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13 cm
1x Serweta dolna 196x200 cm przylepna
1x Serweta górna 160x260 cm przylepna
Odp.: Zamawiający dopuści pod warunkiem, że zestaw będzie posiadał wymagane w SIWZ kieszenie
w cenie zestawu.
Pyt.17 poz.1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby serwety
wchodzące w skład obłożenia charakteryzowały się odpornością na przenikanie patogenów
krwiopochodnych na całej powierzchni okrywającej pacjenta potwierdzoną wynikami badań.
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pyt.18 Czy zamawiający dopuści w pozycji od 1 do 11 oraz 14, aby serwety były wykonane w całości
z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturz 63g/m2, odpornością na penetrację płynów
(nieprzemakalność) => 160 cm słupa wody ( dodamy, że norma PN EN 13795 wymaga w wymaganiach
wysoki >=100cm H20) reszta parametrów w SIWZ ? Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Pyt.19 Czy Zamawiający w poz. 1 podpunkt a) dopuści, aby zaoferowano serwetę o wymiarze 150x200cm ?
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pyt.20 Czy zamawiający w poz. 1 podpunkt e) dopuści, aby zaoferowano taśmę o wymiarze 9x49cm?
Odp.: TAK.
Pyt.21 Czy zamawiający w poz. 1 dopuści aby kieszeń z podpunktu f) była dostarczana osobno, a podana
cena będzie ceną sumaryczną za cały zestaw ( włącznie z tą kieszenią) ? Odp.: TAK.
Pyt.22 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie, w poz. 2 podpunkt a) serwety o wymiarze 240x280cm
z otworem 12x15cm? Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pyt.23 Czy zamawiający w poz. 2 podpunkt c) dopuści, aby zaoferowano taśmę o wymiarze 9x49cm?
Odp.: TAK.
Pyt.24 Czy zamawiający w poz.2 dopuści, aby kieszeń z podpunktu j) oraz serweta z podpunktu i) były
dostarczane osobno, a podana cena będzie ceną sumaryczną za cały zestaw? Odp.: TAK.
Pyt.25 Czy Zamawiający w poz. 3 podpunkt a) dopuści aby wycięcie w serwecie miało wymiar 10x50cm?
Odp.: TAK.
Pyt.26 Czy zamawiający w poz.3 dopuści, aby kieszeń z podpunktu d) oraz serweta z podpunktu h) były
dostarczane osobno, a podana cena będzie ceną sumaryczną za cały zestaw? Odp.: TAK.
Pyt.27 Czy zamawiający w poz. 4 dopuści, aby zaoferowano serwetę o wymiarze 50x60cm? Odp.: TAK.
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Pyt.28 Czy zamawiający w poz. 5 dopuści aby zaoferowano serwetę o wymiarze 75x90cm ? Odp.: TAK.
Pyt.29 Czy zamawiający, w poz. 8 dopuści, aby zaoferowano serwetę o wymiarze 50x60cm? Odp.: TAK.
Pyt.30 Czy zamawiający w poz. 10 dopuści aby zaoferowano serwetę o wymiarze 75x90cm ? Odp.: TAK.
Pyt.31. Czy zamawiający w poz. 11 dopuści, aby zaoferowano serwetę o wymiarze 100x150cm z otworem
otoczonym taśmą lepną o wym. 9x12cm? Odp.: TAK.
Pyt.32. Czy zamawiający w poz. 12 dopuści aby zaoferowano pokrowiec z folii o grubości 0,05mm ?
Odp.: TAK.
Pyt.33. Czy zamawiający dopuści, aby zaoferowano taśmę o wymiarze 9x49cm? Odp.: TAK.
Pyt.34. Czy zamawiający, w poz. 14 dopuści, aby zaoferowano serwetę o wymiarze 50x60cm z otworem
otoczonym taśmą lepną o średnicy 7cm? Odp.: TAK.
Pyt.35. Czy zamawiający w poz. 15 dopuści aby zaoferowano osłonę na kończynę o wymiarze 37x75cm ?
Odp.: TAK.
Pyt.36. Czy zamawiający w poz. 17 dopuści aby zaoferowano ręczniki pakowane pojedynczo ? Odp.: TAK.
Pyt.37Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści zestaw uniwersalny w składzie :
a) serweta ekran anestezjologiczny 150 cm x 250 cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej
części serwety - 1 szt.
b) serweta dolna 183 cm x 183 cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt.
c) serwety boczne 100 cm x 75 cm , wykończone taśmą lepną na całej długości szerszego boku - 2 szt.
d) pokrowiec na stolik Mayo - wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 35 g/m2, laminowany folią PE
o grubości 0,06 mm, o rozmiarach 80 cm x 145 cm- 1 szt.
e) taśma przylepna włókninowa 10 cm x 55 cm - 1 szt.
f) dwukomorowa kieszeń na narzędzia wykonana z folii PE o wymiarach 24,5 cm x 47 cm - 2 szt.
g) ręczniki do rąk wysokochłonne - 4 szt.
h) serweta na stolik instrumentariuszki , służąca również do zawienięcia zestawu w rozmiarze 150 cm x
200 cm - 1 szt.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt.38 Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zestaw do operacji brzuszno-kroczowych w składzie :
a) serweta o wymiarach 197 cm x 270 cm z oknem w polu operacyjnym o wymiarach 41 cm x 45 cm
wypełnionym folią , zintegrowana z nogawicami i otworem przylepnym w części kroczowej o wymiarach 12
cm x 15,5 cm - 1 szt.
b) pokrowiec na stolik Mayo - wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 35 g/m2, laminowany folią PE
o grubości 0,06 mm, o rozmiarach 78 cm x 144 cm- 1 szt.
c) ręczniki do rąk wysokochłonne - 4 szt.
d) dwukomorowa kieszeń na narzędzia wykonana z folii PE o wymiarach 24,5 cm x 47 cm - 2 szt.
e) taśma przylepna włókninowa 10 cm x 55 cm - 1 szt.
f) serweta na stolik instrumentariuszki , służąca również do zawinięcia zestawu w rozmiarze 150 cm x 200
cm - 1 szt.
Odp.: Zamawiający dopuszcza
Pyt.39 Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści zestaw do operacji laryngologicznych w składzie :
a) serweta o wymiarach 150 cm x 250 cm z wycięciem w kształcie litery "U" o wymiarach 7 cm x 70 cm - 1
szt.
b) serweta samoprzylepna o wymiarach 100 cm x 75 cm - 1 szt.
c) serweta nieprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm
d) pokrowiec na stolik Mayo - wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 35 g/m2, laminowany folią PE
o grubości 0,06 mm, o rozmiarach 80 cm x 145 cm- 1 szt.
e) taśma przylepna włókninowa 10 cm x 55 cm - 2 szt.
f) dwukomorowa kieszeń na narzędzia wykonana z folii PE o wymiarach 24,5 cm x 47 cm - 1 szt.
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g) ręczniki do rąk wysokochłonne - 4 szt.
h) serweta na stolik instrumentariuszki , służąca również do zawinięcia zestawu w rozmiarze 150 cm x 200
cm - 1 szt.
Odp.: Zamawiający dopuszcza
Pyt.40 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 1 , 2, 3 do osobnego pakietu
celem złożenia konkurencyjnej cenowo oferty ?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział pakietów.
Pyt.41 poz. 1 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet o składzie:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm
Serwta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach
bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność
na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmoniona o wym. 80 x 140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana
telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta o wym. 170x180cm
Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody
,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym.
50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2,
odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Serweta o wym. 170 x 240cm
Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem
w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana
z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy
496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm
Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188
cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w
karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu
TYVEC.? Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pyt.42 poz. 2 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet o składzie:
1 x Serweta na stolik 150 x 190cm
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach
bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność
na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana
telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
2 x Nogawica 70 x 120cm
1 x Serweta 3-warstwowa brzuszna 170 x 200cm z otworem 30 x 30cm samoprzylepnym
1 x Serweta wzmocniona genitalna 75 x 90cm z otworem przylepnym 6 x 14cm
1 x Serweta operacyjna 2-warstwowa przylepna 75 x 90cm
1 x Taśma przylepna 10 x 50cm
2 x Ręcznik do rąk
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pyt.43 poz. 3 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet o składzie:
1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach
bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność
na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1x Serweta na stolik MAYO wzmocniona o wym. 80x140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana
telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1x Serweta z wycięciem U o wym. 150x200 cm
Serweta , z wycięciem U o wym. 6x65cm przylepnym, łatą chłonną/wzmocniniem w polu krytycznym, 2ma
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organizatorami na przewody. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie
cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym
161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1x Serweta o wym. 150x180cm
Serweta 3-warstwowa przylepna. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na
przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1x Serweta o wym. 75x90cm
Serweta 2- warstwowa samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188
cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30cmx30cm
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia
w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu
TYVEC.? Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pyt.44 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie serwet o nieprzemakalności 180cm H2O? Odp.: Nie,
zgodnie z SIWZ.
Pyt.45 poz.5Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75cm x 90cm?
Odp.: TAK
Pyt.46 poz.6Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 90cm x 150cm?
Odp.: TAK
Pyt.47poz.9Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 90cm x 150cm?
Odp.: TAK
Pyt.48 poz. 10 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75cm x 90cm?
Odp.: TAK
Pyt.49 poz. 11 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 90cm x 120cm
z otworem o śr. 10cm? Odp.: TAK
Pyt.50 poz. 17 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie ręczników pakowanych a’1 szt.? Odp.: TAK
Pyt.51 poz. 20 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o wymiarach 90cm x 150cm
sterylnego bez wzmocnień wiskozowych? Odp.: NIE
Pyt.52 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wykonanych w całości (dotyczy
pozycji a, b, c,) z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, min. odporności na przenikanie cieczy
250 cm H2O oraz uwzględnienie różnicy w rozmiarach serwet:
b)
serweta dolna 170 x 180 cm,
c)
serwety boczne 75 x 90 cm
Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt.53 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno-kroczowych, który posiada w
pozycjach:
a) serwetę główną w rozmiarze 240 x 260 cm zintegrowaną z nogawicami oraz w części centralnej posiada
otwór o wymiarze 30 x 34 cm wypełniony folią chirurgiczną,
i) serwetę pod pośladki 75 x 90 cm,
j) brak jednokomorowej kieszeni przylepnej z folii PE 30 x 40 cm - prosimy o możliwość wyceny do zestawu
kieszeni o w/w parametrach, jako akcesoria osobno zapakowanego, cena zostanie podana za całość,
Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt.54 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji laryngologicznych wykonanych w całości
(dotyczy pozycji a, c,) z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, min. odporności na przenikanie
cieczy 250 cm H2O. Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt.55 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w pozycji c) serwetę o rozmiarze 240x180cm? Odp.:Zamawiający
dopuszcza.
Pyt.56 Poz. 3 Prosimy o możliwość zaoferowania zestawu z wycenionymi osobno pozycjami:
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d)
jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30x40cm na ssak i koagulację – 1 szt.,
h)
serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm 1 szt,
Cena zostanie podana za całość, Odp.: Wycenić należy cały zestaw, bez podawania cen
jednostkowych poszczególnych składników zestawu, zgodnie z załącznikiem do SIWZ.
Pyt.57 Poz. 4 – 10 Czy Zamawiający dopuści +/- 10% tolerancji w rozmiarze serwet? Odp.: Zamawiający
dopuszcza.
Pyt.58 Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 150 cm ? Pozostałe parametry zgodne
z SIWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt.59 Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o minimalnej
grubości 0,05mm oraz warstwy chłonnej o gram. min. 24g/m2 ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt.60 Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 60 cm ? Pozostałe parametry zgodne
z SIWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt.61 Poz. 18, 19, Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne (podkład jednorazowy) z włókniny
polipropylenowej o gram. min. 35g/m2 ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp.: Zamawiający
dopuszcza.
Pyt.62 Poz. 20 Czy Zamawiający dopuści higieniczny podkład chłonny w rozmiarze 90 x 200 cm, wykonany
z nieprzemakalnego, mocnego, odpornego na rozerwanie dwuwarstwowego laminatu foliowego (polietylenpolipropylen) ? Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt.63 poz.1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w w/w zadaniu, serwety – 2szt
o wymiarach 80x90 cm (± 10cm) powinny być wykonane jedynie z włókniny trójwarstwowej typu SMS, czy
z włókniny SMS pokrytej dodatkowo laminatem wysokochłonnym? Opis parametrów materiałów użytych do
produkcji zestawów sugeruje wymagania włókniny SMS i laminatu wysokochłonnego, natomiast
szczegółowy opis składu zestawu wspomina jedynie o włókninie SMS. Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Pyt.64 poz.20 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w zadaniu: higieniczny
podkład chłonny o wymiarach 80x200 zamiast: higieniczny podkład chłonny o wymiarach 80x210. Pozostałe
elementy zestawu i wymiary zgodne ze specyfikacją. Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pakiet nr 4:
Pyt.65 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu z laminatu trójwarstwowego (polipropylen,
polietylen, polipropylen) o gramaturze 74 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy powyżej 318 cmH2O ,
o następującym składzie: 1 x Serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (opakowanie wewnętrzne)(włóknina
2
37g/m i folia PE 50µ) 1 x Serweta główna 269 x 196 x 309 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem
przylepnym 13 x 13 cm, dodatkowe wzmocnienie chłonne, 3 podwójne uchwyty na narzędzia, wzmocnienie
antypoślizgowe
2
Oraz osobno pakowana serweta na stolik Mayo, rozmiar 77x142 cm (włóknina 37g/m i folia PE 50 µ).
Pragniemy nadmienić, iż całość pakowana jest w jeden worek. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt.66 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby serwety
wchodzące w skład obłożenia charakteryzowały się odpornością na przenikanie patogenów
krwiopochodnych na całej powierzchni okrywającej pacjenta potwierdzoną wynikami badań.
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pyt.67 Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów w obrębie szyi (tarczyca , ślinianka) w składzie :
a) serweta na pacjenta 183cm x 315cm, rozmiar otworu przylepnego w kształcie rombu – 12cm x 12cm
– 1 sztuka
b) pokrowiec na stolik Mayo - wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 35 g/m2, laminowany
folią PE o grubości 0,06 mm, o rozmiarach 78 cm x 144 cm- 1 szt
c) dwukomorowa kieszeń na narzędzia wykonana z folii PE o wymiarach 24,5 cm x 47 cm - 2 szt
d) taśma przylepna włókninowa 10 cm x 55 cm - 1 szt
e) ręczniki do rąk wysokochłonne - 4 szt
f) serweta na stolik instrumentariuszki , służąca również do zawinięcia zestawu w rozmiarze 150 cm x
200 cm - 1 szt.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pyt.68 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji w obrębie szyi (tarczyca, ślinianka)
wykonanych w całości (dotyczy pozycji a, b, ) z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, min.
odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O w składzie:
a)

serweta 240 x 150 cm z wycięciem w górnej części serwety w kształcie litery U 7 x 63 cm
i przylepcem wokół otworu,

b)

serweta górna 240 x 180 cm z przylepcem w środkowej części dołu serwety,

c)

serweta na stolik Mayo 145 x 80 cm,

d)

serweta na stół instrumentalny 150 x 190 cm służąca jako zawinięcie zestawu,

e)

taśma medyczna włókninowa 9 x 50 cm,

f)

ręczniczki wysokochłonne 40 x 20 cm - 2 szt.,

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pakiet nr 5:
Pyt.69 Czy zamawiający w poz. 1 podpunkt a) dopuści aby zaoferowano serwetę wykonaną
z dwuwarstwowego laminatu o gr. 73g/m2 o wym. 203x300cm z przezroczystą osłoną do zabezpieczenia
pulpitu sterowniczego o wym. 60x325cm, wyposażona w dwa otwory otoczone taśmą lepną w części
krytycznej posiadające dodatkową warstwę chłonną o gramaturze 75g/m2 i wymiarze 91x117cm?.
Parametry przenikania cieczy zgodne z obowiązującą normą PN EN 13795 dla wymagań wysokich – czyli
>= 100cm H2O. Odp.: Nie.
Pyt.70 Czy zamawiający w poz. 1 podpunkt h) dopuści, aby zaoferowano osłonę o wymiarze 75cm?
Odp.:Nie.
Pyt.71 Czy zamawiający w poz. 1 podpunkt l) dopuści, aby zaoferowano serwetę o gramaturze 63m2,
parametr przenikania cieczy zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795 dla wymagań wysokich – 160cm
H2O, wymiar serwety zgodny z SiWZ? Odp.: Nie.
Pakiet nr 6:
Pyt.72 Czy zamawiający w poz. 1 podpunkt a) dopuści aby zaoferowano serwetę wykonaną w całości
z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, wysokochłonnego laminatu o absorpcji 2,1 ml/dm2?
Odp.: Zamawiający nie precyzował w SIWZ jaka ma być absorpcja serwet.
Pyt.73 Czy zamawiający w poz.1 podpunkt h) miał na myśli standardową igłę ósemkę? Odp.: TAK.
Pyt.74Czy zamawiający w poz.1 podpunkt h) miał na myśli standardową igłę siódemkę? Odp.: TAK.
Pyt.75 Czy zamawiający w poz. 1 podpunkt l) dopuści, aby zaoferowano serwetę o gramaturze 63m2,
parametr przenikania cieczy zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795 dla wymagań wysokich – 160cm
H2O, wymiar serwety zgodny z SIWZ? Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pakiet nr 8:
Pyt.76 poz.1 Prosimy o dopuszczenie folii do zabezpieczenia pola operacyjnego o wymiarach zewnętrznych
40x50,5 cm, powierzchni lepnej 40x42 cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. Odp.: Zamawiający
dopuszcza.
Pyt.77 poz.2 Prosimy o dopuszczenie folii do zabezpieczenia pola operacyjnego o wymiarach zewnętrznych
28x38,5cm cm, powierzchni lepnej 28x30 cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. Odp.: Zamawiający
dopuszcza.
Pyt.78 poz.3 Prosimy o dopuszczenie folii do zabezpieczenia pola operacyjnego o wymiarach zewnętrznych
45x63,5 cm, powierzchni lepnej 45x55 cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. Odp.: Zamawiający
dopuszcza.
Pyt.79 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze powierzchni lepnej 28cmx41cm, wykonaną
z poliestru, posiadającą system uwolnienia linera ułatwiający aplikację zamiast fingerliftów, spełniającą
pozostałe wymagania siwz? Odp.: NIE.
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Pyt.80. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach zewnętrznych 38cmx25cm, wykonaną
z poliestru, posiadająca system uwolnienia linera ułatwiający aplikację zamiast fingerliftów, spełniającą
pozostałe wymagania siwz? Odp.: NIE.
Pyt.81. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliestru, posiadającą system uwolnienia linera
ułatwiający aplikację zamiast fingerliftów, spełniającą pozostałe wymagania siwz? Odp.: NIE.
Pyt.82Poz.1 Czy zamawiający dopuści folię o powierzchni całkowitej 40 x 42 i powierzchni lepnej 40 x 34,
z nieodrywalnymi aplikatorami i paroprzepuszczalnosci 600g/m²/24? Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt.83 Poz.2 Czy zamawiający dopuści folię o powierzchni całkowitej 30 x 28 i powierzchni lepnej 30 x 20,
z nieodrywalnymi aplikatorami i paroprzepuszczalnosci 600g/m²/24? Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt.84 Poz.3 Czy zamawiający dopuści folię o powierzchni całkowitej 45 x 55 i powierzchni lepnej 45 x 48,
z nieodrywalnymi aplikatorami i paroprzepuszczalnosci 600g/m²/24? Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt.85 poz.1,2,3 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznych o grubości 0,03mm
z nieodrywalnymi aplikatorami o paroprzepuszczalności 650-750gr/m2 przez 24 godziny? Odp.: Nie,
zgodnie z SIWZ.
Pyt.86 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylną folię chirurgiczną o powierzchni lepnej 45 x 28 cm ?
Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp.: TAK.
Pyt.87 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści sterylną folię chirurgiczną o powierzchni lepnej 45 x 55 cm ?
Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp.: TAK
Pakiet nr 9:
Pyt.88 Poz. nr 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
1 serweta samoprzylepna (głowa) 200 x 240 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" (6.5 x 95 cm) 150 x 240 cm
1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 c
Odp.: Zestaw jest niepełny ( brak 2 pozycji) i na taki skład zestawu Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt.89 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu o gramaturze 55g/m², o odporności na
przenikanie cieczy 68cmH2O o następującym składzie:
1x Serweta na stolik narzędziowy 156x200 cm (opakowanie wewnętrzne)
2x Ręcznik do rąk 15x20 cm
1x Taśma klejąca włókninowa 9x50 cm
1x Serweta 150x200 cm
1x Serweta typu U przylepna 150x230 cm
1x Serweta górna przylepna 160x260 cm
Oraz osobno pakowana stokineta w rozmiarze 38x75cm. Pragniemy nadmienić, iż całość pakowana jest w
jeden worek. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt.90 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żylaków w składzie :
a) sereta o wymiarach min. 220 x 260 cm z wycięciem w kształcie litery "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm - 1
szt.
b) pokrowiec na stolik Mayo - wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 35 g/m2, laminowany folią PE
o grubości 0,06 mm, o rozmiarach 78 cm x 144 cm- 1 szt.
c) serweta samoprzylepna o wymiarach 152 cm x 250 cm z taśmą lepną po szerszej stronie serwety - 1 szt.
d) ręczniki do rąk wysokochłonne - 4 szt.
e) dwukomorowa kieszeń na narzędzia wykonana z folii PE o wymiarach 24,5 cm x 47 cm - 1 szt
f) osłona na kończynę 35 x 60 cm – 1 szt .
g) serweta na stolik instrumentariuszki , służąca również do zawinięcia zestawu w rozmiarze 150 cm x 200
cm - 1 szt
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

8

Pyt.91 poz. 21 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet o składzie:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach
bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność
na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana
telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm
Serweta z wycięciem U, 2-warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188
cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Wycięcie o wym. 8,5 x 85 cm przylepne.
1 x Serweta o wym. 170 x180cm
Serweta z włókniny, samoprzylepna.
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia
w karcie pacjenta Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu
TYVEC. Odp.: Przedmiotem zamówienia w Pakiecie Nr 9 jest zestaw do operacji żylaków a nie zestaw
serwet. W Pakiecie tym nie ma poz. nr 21.
Pakiet 1,4,9:
Pyt.92 Czy Zamawiający dopuści materiał z włókien sztucznych , dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen –
2
laminat) o gramaturze 60 g/m oraz nieprzemakalności 200 cm H2O, materiał na całej powierzchni chłonny,
gdzie cała powierzchnia obłożenia i każdej serwety traktowana jest jak obszar krytyczny?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Ustalenia ogólne SIWZ
Pyt.93W Rozdz.I SIWZ Zamawiający wymaga : Wszystkie dostarczane materiały muszą posiadać aktualne
świadectwa rejestracyjne dopuszczające je do stosowanie na terytorium RP lub UE i musi to być
zaznaczone na opakowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.” Prosimy
o doprecyzowanie, czy w/w zapis jest równoznaczny z koniecznością zawarcia w dokumentacji przetargowej
certyfikatu CE producenta oraz deklaracji zgodności z obowiązującymi normami dla oferowanych wyrobów?
Odp.: Wymóg dotyczy oznaczeń na opakowaniach i konieczności posiadania przez wykonawców
takich świadectw. Mogą one być wymagane w trakcie dostaw po zawarciu umowy. Wszystkie
wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty wymienione są w Rozdziale V
i VI SIWZ.
Wzór Umowy
Pyt.94 Czy Zamawiający dopuści zmianę treści w § 5:
1. wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - 2 % niezrealizowanej części dostawy, za każdy
dzień opóźnienia? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.
_____________________________________________________________________________________

Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek
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