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Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej przy 
ul. Chorzowskiej 36, 41-600 Świętochłowice, nr sprawy: 37/ZA/10

Dotyczy pakietu nr 1:

Pytanie nr 1:
Poz. 1-9,12-18

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców i opatrunków na kleju kauczukowym?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:
 Poz.11
Czy  zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  przylepca  w  rozmiarze  5  m  x  8  cm  z  odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3:
Poz. 18
Czy zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 10cmx14cm nie posiadający ramki?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 2:

Pytanie nr 1:
Poz. 1
Czy zamawiający dopuści serwetę 45cmx75cm z otworem, samoprzylepną z możliwością dostosowania średnicy 
otworu?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:
Poz. 3
Czy zamawiający dopuści serwetę 120cmx150cm i średnicą otworu 7 cm?



Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3:
Poz. 4
Czy zamawiający dopuści serwetę 45cmx75cm z otworem, samoprzylepną z możliwością dostosowania średnicy 
otworu?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4:
Poz. 5,9
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wyłączenie  pozycji  z  całości  pakietu  do  odrębnej  części  zamówienia?  
Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi  
Państwu wybór faktycznie korzystnej oferty. 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:
Poz. 6-8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z nitką RTG bez tasiemki?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:
Poz. 10
Czy Zamawiający dopuści serwetki do osuszania rąk w rozmiarze 33cmx33cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr  4:
  
Pytanie nr 1:
Poz. 6
Czy zamawiający dopuści opaski gipsowe w rozmiarze 14cmx3m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych w rozmiarze 14cmx3m bez przeliczenia ilości.

Pytanie nr 2:
Poz.10
Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową w opakowaniu a ‘200g z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza watę opatrunkową w opakowaniu a ‘200g z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości.

Dotyczy Pakietu nr 5:
Pytanie nr 1:
Poz.6
Czy zamawiający kompresy w rozmiarze 10cmx10cm w opakowaniu a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza kompresy 10x10, ale pakowane a’500szt.

Pytanie nr 2:
Poz. 8-10
Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30 gramowe?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:



Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3:
Poz. 13-15
Czy zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza  w poz. 13, 14 kompresy 12 warstwowe.

Pytanie nr 4:
Poz. 16
Prosimy o dopuszczenie kompresów w opakowaniu a’40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza kompresów w opakowaniu a’40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 5:
Poz. 17
Czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy 17 nitkowej w rozmiarze  12cmx12cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:
Poz. 18,21,22
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wyłączenie  pozycji  z  całości  pakietu  do  odrębnej  części  zamówienia?  
Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi  
Państwu wybór faktycznie korzystnej oferty.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1:

Pytanie 1:
Poz.17
Czy zamawiający dopuszcza rozmiar  opatrunku 6cmx7cm lub 7cmx8,5 cm oraz  czy wymaga  dodatkowych  
pasków mocujących?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2:
Poz. 18
Czy zmawiający wymaga, aby wzmocnienie było wokół całego opatrunku?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu 2:

Pytanie 1:
Poz. 1,2
Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie opisu zamówienia. Jako, że na rynku występuje wiele rodzajów 
laminatów  prosimy  o  określenie  czy  Zamawiający  miał  na  myśli  serwetę  wykonaną  z  laminatu 
dwuwarstwowego  gdzie  jedna  warstwa  to  nieprzemakalna  folia  polietylenowa  a  druga  chłonna  powłoka 
polipropylenowa o gramaturze min. 43g/m2? Prosimy także o wymóg potwierdzenia wymaganych parametrów 
odpowiednią kartą technologiczną wyrobu lub laminatu wystawioną przez producenta wyrobu.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający miał na myśli serwety o gramaturze min.43g.



Pytanie 2:
Poz. 3,4,5
Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie odpisu zamówienia. Jako, że na rynku występuje wiele rodzajów 
laminatów  prosimy  o  określenie  czy  Zamawiający  miał  na  myśli  serwetę  wykonaną  z  laminatu 
dwuwarstwowego  gdzie  jedna  warstwa  to  nieprzemakalna  folia  polietylenowa  a  druga  chłonna  powłoka 
wiskozowa  o  gramaturze  min.  59g/m2?  Prosimy  także  o  wymóg  potwierdzenia  wymaganych  parametrów 
odpowiednią kartą technologiczną wyrobu lub laminatu wystawianą przez producenta wyrobu.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający miał na myśli serwety o gramaturze min. 59g.

Dotyczy Pakietu 2, 3, 5:

Pytanie 1:
Pakiet 2 Poz. 6-10, Pakiet 3 Poz. 1, Pakiet 5 Poz. 1-3, 13-18, 20-22
Czy  należy  zaoferować  wyroby  sterylizowane  parą  wodną,  jako  metodą  najodpowiedniejszą  dla  materiału 
chłonnego, gwarantującą bezpieczeństwo stosowania dla personelu i pacjentów i eliminującą ze sterylizowanych  
materiałów nie  tylko  rozwinięte  formy patogenów  ale  także  spory  które  przeżywają  sterylizację  np.  tlenku 
etylenu.  Zgodnie  z  zaleceniami  Farmakopei  Polskiej  cz.  VII  t.  I  ,,Sterylizacja  parą  wodną  (ogrzewanie  w 
autoklawie)- tam gdzie jest to możliwe wskazane jest stosowanie nasyconej pary wodnej pod ciśnienie”. Proces  
sterylizacji parą wodną eliminuje ryzyko pozostawienia resztek po czynniku sterylizującym, a tym samym nie 
stwarza zagrożenia dla personelu i pacjentów.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu 2:

Pytanie 1:
Poz. 10
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwetek w rozmiarze 40x50?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza serwetki w rozmiarze 40x50.

Dotyczy Pakietu 2,3,5 Poz. 1-3, 13-18,20-22;

Pytanie 1:
Sterylizacja  jest  procesem  specjalnym,  ponieważ  w  czasie  codziennej  rutynowej  kontroli  efektywność 
sterylizacji  nie  może  być  weryfikowana  poprzez  sprawdzanie  produktów  końcowych  (wyrobów 
wysterylizowanych).  Z  tego  powodu  proces  sterylizacji  w  celu  potwierdzenia  jego  skuteczności  musi  być  
walidowany, przebieg procesu rutynowo monitorowany, a urządzenia muszą znajdować się pod stałą kontrolą.
Walidacja  procesów  sterylizacji  jest  wymagana  przez  Dyrektywę  o  wyrobach  Medycznych  93/42  EEC. 
Walidacja  procesu  sterylizacji  jest  to  badanie,  czy  urządzenie  i  zastosowany  program  umożliwiają 
wysterylizowanie  wyrobów poddanych  procesowi w sposób powtarzalny.  W wyniku  walidacji  otrzymujemy 
dowód, że dany proces sterylizacji przy zachowaniu określonych warunków obejmujących instalację, wyroby 
medyczne  przeznaczone  do  sterylizacji,  typy  opakowań,  wzory  załadunku  jest  skuteczny  i  powtarzalny. 
Walidacja procesu sterylizacji  jest przeprowadzana dla każdej przemysłowej formy jałowienia (pary wodnej,  
tlenku etylenu oraz radiacji).
Czy  Zamawiający  dla  potwierdzenia  poprawnej  sterylizacji  w  zwalidowanym  procesie  będzie  wymagał 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację  procesu  sterylizacji  zgodnie z  normą PN EN 17665-
1:2008  dla  pary  wodnej  oraz  PN  EN  11135-1:2009  dla  tlenku  etylenu  wymaganego  prawem  od  każdego 
producenta  jałowych  wyrobów  medycznych.  Dokument  ten  pozwoli  na  zweryfikowanie  bezpieczeństwa 
oferowanych wyrobów.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu 5:
Pytanie 1:



Poz. 1-18,20-22
Czy zamawiający ma zamiar wykorzystywać wymienione wyroby jako chirurgicznie inwazyjne? Jeśli tak to czy 
wymaga aby były one sklasyfikowane w klasie II regule 7?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu 2:
Pytanie 1:
Czy należy zaoferować serwety pakowane w torebkę papierowo-foliową, umożliwiającą obejrzenie zawartości, 
zawierającą na opakowaniu od strony folii etykietkę dwudzielną, dwukrotnie lepną potwierdzającą sterylność i  
rodzaj i producenta pakietu?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu 2,3,5:
Pytanie 1:
Prosimy Zamawiającego o wpisanie do treści SIWZ w rozdziale 5 pkt.5 ppkt.B, zapisu, iż w chwili powstania 
wątpliwości  co do zaoferowania asortymentu  na wezwanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie 
przedstawić próbki oferowanych wyrobów w ilości 1 szt. Taki zapis pozwoli na wyeliminowanie nieuczciwej  
konkurencji.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodając w rozdziale 5 
pkt.5 ppkt.B o następującej treści:
,,b)  Wykonawca  dołączy  do  oferty  próbki  oferowanych  wyrobów  po  jednej  sztuce,  w  celu  potwierdzenia 
zgodności oferowanego asortymentu z ofertą”. 

Dotyczy Pakietu 1:
Pytanie 1:
Poz. 18
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu 4:
Pytanie 1:
Poz. 6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opaski gipsowej 3mx15cm.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza opaski gipsowej 3mx15cm.

Dotyczy Pakietu 2:
Pytanie 1:
Poz. 5
Czy Zamawiający dopuści, aby ręczniki były pakowane oddzielnie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2:
Poz. 9
Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z nitką RTG i tasiemką, opakowanie a 2 szt. z przeliczeniem 
ilości zamawianej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.



Dotyczy Pakietu 4:
Pytanie 1:
Poz. 6
Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową 3mx15m, czas wiązania 5-6min. Lub 4mx15m, czas wiązania 8-12 
min.?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza opaskę 3mx15,czas wiązania 5-6min. 

Dotyczy Pakietu 5:
Pytanie 1:
Poz. 6
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 10cmx10cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe 10cmx10cm.

Pytanie 2:
Poz. 7
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 8W, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:
Poz. 8-10
Czy Zamawiający dopuści kompresy 30g, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:
Poz. 15
Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a 5 szt. z przeliczeniem ilości zamawianej, pozostałe wymagania 
zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane a’5szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.

Dotyczy Pakietu 7:
Pytanie 1:
Poz. 3
Czy Zamawiający dopuści opatrunek 5mx7,5cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza opatrunek 5mx7,5cm.

Dotyczy Pakietu 4:
Pytanie 1:
Poz. 6
Prosimy Zamawiającego wyrazi  zgodę na zaoferowanie  opasek gipsowych pakowanych  a’2 z przeliczeniem 
ilości?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe pakowne a’2 z przeliczeniem ilości.

Dotyczy Pakietu 5:
Pytanie 1:
Poz.13
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  kompresów  gazowych  jałowych  17n  8w  5cmx5cm 
pakowanych a’5szt. lub 17n 12w 5cmx5cm pakowanych a’10szt.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:



Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 17n 8w 5cmx5cm pakowanych a’5szt. z 
odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 17n 12w 5cmx5cm.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Świętochłowicach” przedłuża termin składania ofert na dostawę materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej 
przy ul. Chorzowskiej 36, 41-600 Świętochłowice; znak sprawy: 37/ZA/10, na dzień 21.10.2010 r. do godz. 
10:00.

Ofertę należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej  w Świętochłowicach,  
ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10.2010. r.  o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).



Pakiet  4  –  Opaski, wata

Lp Opis wyrobu Wymiar Opak. Ilość max.
Cena jedn. 

Netto
Cena jedn. 

Brutto
Wartość 

netto
Wartość 
brutto

Producent

1.
Opaska opatrunkowa dziana 
pakowana pojedynczo       

4m x 5cm 1 4000      

2.
Opaska opatrunkowa dziana 
pakowana pojedynczo       

4m x 10cm 1 10000      

3.
Opaska opatrunkowa dziana 
pakowana pojedynczo       

4m x 15cm 1 6000      

4.
Opaska elastyczna tkana z zapinką 
pakowana pojedynczo     

5m x 15cm 1 120      

5.
Opaska elastyczna tkana z zapinką 
pakowana pojedynczo

5m x 10cm 1 80      

6.

Opaska gipsowa 
*   Zamawiający dopuszcza  
zaoferowanie opasek gipsowych w 
rozmiarze 14cmx3m bez przeliczenia  
ilości; Zamawiający dopuszcza  
opaski gipsowej 3mx15cm.
Zmawiający  dopuszcza  opaski  
gipsowe  pakowne  a’2  z  
przeliczeniem ilości.   

4m x 15cm 
5- 6min

1 120      

7. Podkład podgipsowy syntetyczny 3m x 15cm 1 100      

8. Wata celulozowa arkusze    
40cm x 
60cm – 

5kg
1 500      

9. Wata celulozowa zwoje rolki 150g 1 110      

10.

Wata opatrunkowa bawełniana lub 
bawełniano-celulozowa
*  Zamawiający  dopuszcza  watę  
opatrunkową w opakowaniu a ‘200g  
z  odpowiednim  przeliczeniem 
zamawianej ilości.

500g 1 5      

11.
Wata opatrunkowa baweł.-
wiskozowa  

500g 1 100      



Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (Załącznik nr 2A do SIWZ) wzor umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 
- w przypadku
wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonywania
zamowienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ogołem wartość zamowienia dla Pakietu IV:.................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................
Ogołem wartość zamowienia dla Pakietu IV:.................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Pakiet  5  –  Kompresy, inne materiały 
opatrunkowe    

Lp Opis wyrobu Wymiar Opak. Ilość max
Cena 
jedn. 
Netto

Cena jedn. 
Brutto

Wartość 
netto

Wartość brutto Producent

1.
Kompresy  gazowe jałowe 
17n  12w

5cm x 
5cm

3 500      

2.
Kompresy gazowe jałowe 
17n  12w

7,5cm x 
7,5cm

3 3100      

3.
Kompresy gazowe jałowe 
17n  12w  

10cm x 
10cm

3 300      

4.
Kompresy gazowe niejałowe 
17n  12w

5cm x 
5cm

100 2600      

5.
Kompresy gazowe niejałowe 
17n  w 8w

7,5cm x 
7,5cm

100 700      

6.

Kompresy gazowe niejałowe 
17n  12w
* Zamawiający dopuszcza kompresy  
10x10, ale pakowane a’500szt.

9cm x 
9cm

500 100      

7.
kompresy gazowe niejałowe 
17n  12w

10cm x 
10cm

100 300      

8.
Kompresy włókninowe niejałowe 
40g 4w

5cm x 
5cm

100 400      

9.
Kompresy włókninowe niejałowe 
40g 4w

7,5cm x 
7,5cm

100 200      

10
.

Kompresy włókninowe niejałowe 
40g 4w

10cm x 
10cm

100 200      

11
.

Kompresy gazowe niejałowe z nitką 
radiacyjną                          17n  8w

7,5cm x 
7,5cm

100 450      

12
.

Kompresy gazowe niejałowe z nitką 
radiacyjną                          17n  8w

 10cm x 
10cm

100 500      

13
.

Kompresy gazowe 
jałowe z nitką radiacyjną 
17n  8w
*Zamawiający dopuszcza kompresy 12  
warstwowe
*Zamawiający dopuszcza  
zaoferowanie kompresów gazowych  

5cm x 
5cm

10 500      



jałowych 17n 8w 5cmx5cm 
pakowanych a’5szt. z odpowiednim 
przeliczeniem oferowanych ilości.
*Zamawiający dopuszcza  
zaoferowanie kompresów gazowych  
jałowych 17n 12w 5cmx5cm.

14
.

Kompresy gazowe jałowe z nitką 
radiacyjną                           17n  8w
*Zamawiający dopuszcza kompresy 12  
warstwowe

7,5cm x 
7,5cm

10 1000      

15
.

Kompresy gazowe jałowe z nitką 
radiacyjną   17n 16w
*Zamawiający dopuszcza kompresy  
pakowane a’5szt. z przeliczeniem 
zamawianej ilości.

 10cm x 
10cm

10 2500      

16
.

Kompresy gazowe jałowe z nitką 
radiacyjną                             17n  12w
*Zamawiający dopuszcza kompresów 
w opakowaniu a’40 szt. z  
odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości.

 10cm x 
10cm

50 200      

17
.

Tupfer gazowy jałowy z nitka 
radiacyjna,    fasolki lub kule        17n

15cm x 
15cm 
fasolki 

lub kule

10 8000      

18
.

Tupfer gazowy jałowy 
groszek lub kule       17n

8-12cm 
x 8-

12cm 
groszek 

lub kule  

5 400      

19
.

Chusta trójkatna włókninowa  1 100      

20
.

Gaza bawełniana kopertowana jałowa 
kl.IIa, reguła 7        13n

100 x 
100 (cm)

1 500      

21
.

Setony gazowe jałowe 
17n  4w

 2m x 
1cm 

1 900      



22
.

Setony gazowe jałowe z nitką RTG 
17n 4w

  2m x 
5cm

1 450      

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 
- w przypadku
wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonywania
zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu V:.................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu V:.................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Pakiet  7  – Opatrunki 
hemostatyczne   

L.p.
Nazwa 

handlowa
Opis wyrobu Wymiar Opak.

Ilość 
max

Cena 
jedn. 
Netto

Cena 
jedn. 

Brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Producent

1.  
Chłonna gąbka 

żelatynowa hamująca 
krwawienie

80 x 50 x 1 
(mm)

1 120      

2.  
Chłonna gąbka 

żelatynowa hamująca 
krwawienie

80 x 50 x 10 
(mm)

1 200      

3.  

Opatrunek z dzianej, 
oksydowanej gazy

*Zamawiający dopuszcza  
opatrunek 5mx7,5cm.

5m x 7cm 1 15      

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 
- w przypadku
wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonywania
zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VII:.................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VII:.................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Pakiet  2  – Serwety 

Serwety powinny być pakowane w torebkę papierowo-foliową, umożliwiającą obejrzenie zawartości, zawierającą na opakowaniu od strony folii 
etykietkę dwudzielną, dwukrotnie lepną potwierdzającą sterylność i rodzaj i producenta pakietu .

 

Lp
Nazwa handlowa  i opis 

wyrobu
Wymiar Opak.

Ilość 
max.

Cena jedn. 
netto

Cena jedn. 
brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Producent

1.
Serweta  z włókniny 
podfoliowanej, przylepna, 
jałowa

45-50 cm x 
75cm z 

otworem 
przylepnym o 

średnicy 6-7cm

1 50      

2.
Serweta z włókniny 
dwuwarstwowej, z 
przylepcem na boku, jałowa

75-80cm x 75- 
90cm z 

przylepcem na 
boku

1 700      

3.
Serweta z włókniny 
dwuwarstwowej, z otworem 
przylepnym, jałowa

90cm x 120-
160cm z 
otworem 

przylepnym o 
średnicy 8-

10cm

1 20      

4.
Serweta z włókniny 
dwuwarstwowej, z otworem 
przylepnym, jałowa

45-50cm x 60-
75cm z 

otworem 
przylepnym 
6cm x 8cm

1 1000      

5.

Serweta  z włókniny 
dwuwarstwowej do 
laparotomii, z otworem 
przylepnym      ( w zestawie 
4szt.ręczniki do rąk),  jałowa

180-200cm x 
300-320cm z 

otworem 
przylepnym 10-

25cm x 20-
30cm

1 170      

6.
Serweta operac. gazowa z 
nitką RTG i tasiemką, jałowa 
17n  4w

45cm x 45cm    2 500      

7. Serweta operac. gazowa z 
nitką RTG i tasiemką, jałowa 

 45cm x 45cm 5 700      



17n  4w

8.
Serweta operac. gazowa z 
nitką RTG i tasiemką, jałowa 
17n  4w

45cm x 70cm    5 500      

9.
Serweta operac. gazowa z 
nitką RTG , jałowa 
17n 2w lub 4w

75cm x 75-
90cm

1 500      

10.

Serweta do osuszania rąk 
celulozowa, jałowa
*Zamawiający dopuszcza  
serwetki w rozmiarze 40x50.

40cm x 40cm 1 1500      

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 
- w przypadku
wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonywania
zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II:.................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II:.................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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