
Świętochłowice, 31.01.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  postępowania  na  dostawę  materiałów  opatrunkowych  i  jednorazowych 
wyrobów włókninowych, znak sprawy 3/ZA/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące 
pytania:

Pytanie 1
Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu z opatrunkiem do kaniul? Podział 
pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej 
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i 
cenowych.

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Pakiet 1, pozycja 8-9
Czy  Zamawiający  wydzieli  pozycje  do  osobnego  pakietu??  Podział  pakietu  zwiększy 
konkurencyjność  postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie 
wykonawców  a  Państwu  pozyskanie  rzeczywiście  korzystnych  ofert  jakościowych  i 
cenowych.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Pakiet 1, pozycja 8
Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9x11 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
Pakiet 2, pozycja 5-9
Czy  Zamawiający  wydzieli  pozycje  do  osobnego  pakietu??  Podział  pakietu  zwiększy 
konkurencyjność  postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie 
wykonawców  a  Państwu  pozyskanie  rzeczywiście  korzystnych  ofert  jakościowych  i 
cenowych.
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Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Pakiet 2, pozycja 7
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku 5 x 7,5 cm zamiast 5 x 7,2 cm? Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
Pakiet 2, pozycja 8
Zwracam się  z  prośbą o dopuszczenie  opatrunku  10x10 cm zamiast  10x8  cm? Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7
Pakiet 2, pozycja 89
Zwracam się  z  prośbą o dopuszczenie  opatrunku  15x10 cm zamiast  15x8  cm? Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8
Pakiet 4, Poz.1-3
Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?
Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?
Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?
Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Czy zamawiający wymaga kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania 
bez zmian? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9
Pakiet 4 pozycja 4-7
Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się  brzegami? Odp.:  Zamawiający 
dopuszcza, nie wymaga.
Czy  zamawiający  wymaga  kompresy  z  podwijanymi  brzegami? Odp.:  Zamawiający 
dopuszcza, nie wymaga.
Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? Odp.: Zgodnie z 
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SIWZ.
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania 
bez zmian? Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10
Pakiet 4 pozycja 6
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania 
bez zmian? Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Czy zamawiający dopuści kompresy niejałowe 10 cm x 10 cm pakowne po 100 szt.?  Odp.: 
Zamawiający dopuszcza z uwzględnieniem całkowitej ilości określonej w SIWZ.

Pytanie 11
Pakiet 4 pozycja 8-10
Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?
Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?
Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?
Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Czy zamawiający wymaga kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, bez nitki RTG?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Pakiet 4 pozycja 14
Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się  brzegami? Odp.:  Zamawiający 
dopuszcza, nie wymaga.
Czy  zamawiający  wymaga  kompresy  z  podwijanymi  brzegami? Odp.:  Zamawiający 
dopuszcza, nie wymaga.
Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną  w klasie  II  a  reguła 7? Odp.:  Zgodnie z 
SIWZ.
Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu? Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu? Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
Pakiet 5 pozycja 1,2
Czy zamawiający wydzieli pozycję 1 i 2 do osobnego pakietu?  

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 14
Pakiet 5 pozycja 1,2
Czy zamawiający dopuści  serwetę 4  warstwową,  17 nitkową,  z  nitką  RTG i  tasiemką,  o 
wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15
Pakiet 5 pozycja 1,2
Czy  zamawiający  dopuści  wycenę  za  1  opakowanie  zawierające  1  szt.  serwety  z 
przeliczeniem?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16
Pakiet 7 pozycja 1,2,5
Czy zmawiający wydzieli poz.1,2,5 do osobnego pakietu ze względów ekonomicznych? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17
Pakiet 7 pozycja 3
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do 
zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, 
długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem, wiązany z tyłu w talii, 
niesterylny? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18
Pakiet 7 pozycja 4
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19
Pakiet 9 pozycja 4,5
Czy zmawiający wydzieli poz.4,5 do osobnego pakietu ze względów ekonomicznych? 
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Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20
Pakiet 9 pozycja 4
Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 
16 g/m2, w kolorze zielonym?
Czy zamawiający dopuści czepek typu beret o wymiarach : 
w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość 
gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21
Pakiet 9 pozycja 5
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm,  przechodzącą z 
tyłu w troki, wiązany na troki,  niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z 
warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm,  w 
kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22
Pakiet 10 pozycja 1
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23
Pakiet 16 pozycja 4-5
Czy zamawiający dopuści wycenę opaski elastycznej dzianej z zapinką, pozostałe wymagania 
bez zmian?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24
Pakiet 16 pozycja 17
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające siatkę opatrunkową 25 m w 
stanie rozciągniętym? 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 25
Pakiet 1 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim 
preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, 
przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem 
w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w 
zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest 
produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. 
Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano 
w  nich  unikalny,  biokompatybilny,  3-warstwowy  materiał  w  postaci  poliuretanu 
wzmocnionego  silikonowanym,  bez  włókninowym  polyestrem.  Zastosowanie  mocowania 
cewników może  całkowicie  wyeliminować  konieczność  ich  chirurgicznego  przyszywania, 
zmniejszając  tym  samym  ilość  czynności  zabiegowych  oraz  możliwość  wystąpienia 
nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany 
- poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego 
mocowania.  Produkt  pakowany  sterylnie  w  opakowanie  typu  papier/folia.  Opakowanie 
zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości
 
Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26
Pakiet 1 pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści  nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym 
preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, 
przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem 
w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w 
zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest 
produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. 
Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano 
w  nich  unikalny,  biokompatybilny,  3-warstwowy  materiał  w  postaci  poliuretanu 
wzmocnionego  silikonowanym,  bez  włókninowym  polyestrem.  Zastosowanie  mocowania 
cewników może  całkowicie  wyeliminować  konieczność  ich  chirurgicznego  przyszywania, 
zmniejszając  tym  samym  ilość  czynności  zabiegowych  oraz  możliwość  wystąpienia 
nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany 
- poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego 
mocowania.  Produkt  pakowany  sterylnie  w  opakowanie  typu  papier/folia.  Opakowanie 
zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości
 
Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27
Pakiet 1 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści  nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym 
preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, 
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przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem 
w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w 
zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest 
produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. 
Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano 
w  nich  unikalny,  biokompatybilny,  3-warstwowy  materiał  w  postaci  poliuretanu 
wzmocnionego  silikonowanym,  bez  włókninowym  polyestrem.  Zastosowanie  mocowania 
cewników może  całkowicie  wyeliminować  konieczność  ich  chirurgicznego  przyszywania, 
zmniejszając  tym  samym  ilość  czynności  zabiegowych  oraz  możliwość  wystąpienia 
nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany 
- poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego 
mocowania.  Produkt  pakowany  sterylnie  w  opakowanie  typu  papier/folia.  Opakowanie 
zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości
 
Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28
Pakiet 1 pozycja 1,9,10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, pozycji 9 oraz pozycji 10 z Pakietu 
nr 1 i stworzy osobny pakiet? 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29
Pakiet 8 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami 
na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na 
krocze 10 cm x 15 cm z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do 
przewodów i drenów
Kieszeń na narzędzia dwukomorowa 40 x 38 cm pakowana osobno
Obłożenie  pacjenta  wykonane  z  laminatu  dwuwarstwowego  (włóknina  polipropylenowa  i 
folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata 
chłonna o wymiarze 50 x 60 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 
109,5 g/m2. 
Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności 
oraz dane producenta  
 
Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie 30
Pakiet 8 pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ginekologicznego 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
Obłożenie  pacjenta  wykonane  z  laminatu  dwuwarstwowego  (włóknina  polipropylenowa  i 
folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata 
chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Zestaw 
posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 
producenta  
 
Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31
Pakiet 8 pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do laparotomii w rozmiarze 225 cm 
x 320 cm z owalnym, samoprzylepnym otworem 11 cm x 22 cm umieszczonym wzdłużnie, 
decentralnie?  Obłożenie  pacjenta  wykonane  z  laminatu  trzywarstwowego  (włóknina 
polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze laminatu 74  
g/m2.  Zestaw  posiada  2  etykiety  samoprzylepne  zawierające  nr  katalogowy,  LOT,  datę 
ważności oraz dane producenta. 
 
Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32
Pakiet 3 pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie  opatrunku wykonanego  w technologii  Hydrofiber  z  dodatkiem z 
srebra jonowego, opatrunek w rozmiarze 10 x10 cm. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33
Pakiet 3 pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku hydrokoloidowego zbudowanego z trzech 
różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych 
w macierzy polimerowej rozmiarze 10cmx10cm  
                                                                           

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 34 520 000,00 



Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34
Pakiet 3 pozycja 2
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.   

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35
Pakiet 3 pozycja 3-4
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania opatrunku zbudowanego 
z trzech  różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy  sodowej,  pektyny  i  żelatyny 
zawieszonych w macierzy polimerowej.    

Odp.:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 36
Pakiet 3 pozycja 6
Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cm x 10cm, pozostałe zapisy zgodne z 
SIWZ.    

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37
Pakiet 3 pozycja 6
Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cm x 20cm, pozostałe zapisy zgodne z 
SIWZ.     

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38
Pakiet 7 pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny 
typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie 
typu  blister  i  wewnętrzne  włókninowe,  ułożenie  typu  książka.  Lamówka  w  kolorze 
oznaczającym  wymagania  standardowe.  Rękawy łączone  za  pomocą  klejenia  lub  min.  4 
rzędów ultradźwięków.  Barierowość min.  55 mmH2O,  wytrzymałość na wypychanie min. 
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117 kPa, wytrzymałość na rozciąganie  na mokro  CD/MD min.  31/56 N.  Na opakowaniu 
indykator sterylności. Rozmiary S-XXL.     

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39
Pakiet 7 pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny 
typu  SMS  o  gramaturze  35  gsm  i  kroju  prostym.  W  przedniej  części  i  na  rękawach 
wzmocnienia  z  laminatu.  Fartuch  pakowany  podwójnie  w  opakowanie  typu  blister  i 
wewnętrzne  włókninowe,  ułożenie  typu  książka.  Lamówka  w  kolorze  oznaczającym 
wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. 
Barierowość min. 55 mmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa i min.140 kPa w 
obszarze krytycznym,  wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min.  31/56 N oraz 
min. 90/100 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności. Rozmiary S-
XXL.      

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40
Pakiet 7 pozycja 3
Prosimy o dopuszczenie fartuchów w dwóch rozmiarach tj. L i XL, pozostałe zapisy zgodne z 
SIWZ.      

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41
Pakiet 7 pozycja 3
Prosimy o dopuszczenie fartuchów nie będących wyrobem medycznych, tj.  objętych 23 % 
stawka VAT.       

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42
Pakiet 7
Prosimy o dopuszczenie kompletu chirurgicznego jednorazowego niebieskiego z włókniny 
typu SMS o gramaturze 35 g/m2,  nie prześwitującego. Barierowość na penetrację płynów 
min.  49 mmH2O,  odporność na wypychanie  >140 kPa. Komplet  składający się  z bluzy i 
spodni,  posiadających wszywkę z rozmiarem. Bluza z krótkim rękawem  wyposażona w 3 
kieszenie z wycięciem V obszytym kontrastową, miękką lamówką. Spodnie wiązane na troki 
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w pasie z kieszenią z tyłu.  Oznakowane jako wyrób medyczny kl. I, zgodne z EN 13795. 
Dostępne w 6 rozmiarach XS-XXL, spodnie i bluzy pakowane osobno.        

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43
Pakiet 11 pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm składana rewersowo, 
-2 x serweta 75x93 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 37x58 cm
-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36x64 cm 
i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep 
-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36x65 cm 
i zintegrowanym 1 organizatorem przewodów typu rzep, 
-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm
Zestaw posiada 3etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer 
katalogowy, nr LOT, datę ważności oraz nazwę producenta        

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44
Pakiet 11 pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:  - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 
µ, 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo, 2 x serwety boczne 75x90 cm, 
przylepna na całej długości dłuższego boku, 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna, 1 x  
serwetę górna 150x240 cm, przylepna, 1 x taśma lepna 9x50 cm, 4 x ręcznik chłonny  20x30 
cm. Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego 
laminatu,  2-warstwowego  (polipropylen,  polietylen)   o  gramaturze  58  g/m2,odporne  na 
przenikanie  płynów  (>200  cm H2O),  wytrzymałe  na  rozrywanie  na  mokro/sucho(  min. 
190kPa). Wszystkie serwety okrywające pacjenta oraz warstwa wzmocnienia w serwetach na 
stolik narzędziowy i Mayo  bez zawartości celulozy lub wiskozy. 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45
Pakiet 11 pozycja 3
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy  152x190cm z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie 
zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo 80 x142 cm
-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm
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- 2 fartuch z włókniny typu sms, gram. 35g/m2 rozmiar L (sterylny, pakowany osobno i razem w jeden 
worek)
- 1 fartuch z włókniny typu sms, gram. 35g/m2 rozmiar XL (sterylny, pakowany osobno i razem w 
jeden worek)
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem 
brzusznym wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze 
zintegrowaną torbą na płyny 360⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i 
utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub 
ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem 
chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. 
Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 
43g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane  laminatu, łączna gramatura materiału min.115 
g/m2 o odporności na penetracje płynów min.200cmH2O, serweta dobrze układające się na 
pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z 
normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, 
zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer 
katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46
Pakiet 11 pozycja 3
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47
Pakiet 11 pozycja 4
Prosimy o dopuszczenie zestawu:
1 x serweta na stolik narzędziowy, 140 x 190 cm, 50μm (owinięcie zestawu) 
1 x serweta SMMMS przylepna 38 x 66 cm
1 x serweta pod pośladki ze wzmocnieniem 51 x 23 cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do 
ssaka 102 x 113 cm 
1 x serweta SMMMS przylepna 135 x 97 cm ze wzmocnieniem chłonnym 46x53 cm
2 x nogawice 74 x 109 cm 
1 x kocyk dla noworodka 76 x 86 cm 
4 x ręcznik chłonny 34 x 36 cm, rozłożony  

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 48
Pakiet 5 pozycja 1-5
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  wyroby  były  zaopatrzone  w  etykietę  samoprzylepną 
zawierającą min. nr wyrobu, datę ważności, nr serii, ilość sztuk w opakowaniu, producenta?  

Odp.:  Zamawiający wymaga żeby wyroby były zaopatrzone w etykiety typu TAG (min. 2 
szt.) oraz wymaga dla całego pakietu wyrobów jałowych, sterylizowanych parą wodną, klasa 
IIa reguła 7. W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49
Pakiet 6 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety celulozowej do osuszania rąk, 
jałowej? Pozostałe parametry bez zmian  

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50
Pakiet 6 pozycja 6
Czy  Zamawiający  miał  na  myśli  wycenę  za  j.m  jako  1  sztukę  produktu,  niezależnie  od 
sposobu pakowania? 

Odp.:  Tak.

Pytanie 51
Pakiet 6 pozycja 7
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  podkładu  jednorazowego  z 
dwuwarstwowej bibuły, ze spodem wykonanym z folii, w rozmiarze 80 x 210cm? 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52
Pakiet 6 pozycja 11
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  sterylnego  pokrowca  na  przewody 
wykonanego z mocnej, przezroczystej folii PE złożonej teleskopowo, kartonu ułatwiającego 
nasunięcie osłony na kable oraz taśmy samoprzylepnej mocującej kable do osłony? 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53
Pakiet 8 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:
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-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 
-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 
-1 serweta brzuszno-kroczowa z padami chłonnymi (otwory19 x 29 cm i 9 x 12 cm) 
230 x 250 cm (pad brzuch 60 x 120 cm, pad krocze 50 x 85 cm)
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Serwety  wykonane  z  laminatu  2-warstwowego  (w  miejscach  wzmocnionych  z  padami 
chłonnym:  3-warstwowe),  chłonnego,  nieprzemakalnego,  o  gramaturze  min.  55  g/m2  (w 
miejscach wzmocnionych min. 110 g/m2). Opakowanie jednostkowe wyposażone w jedną, 
zewnętrzną,  samoprzylepną,  dwudzielną etykietę,  każda część zawiera te same informacje 
(numer katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę producenta).

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54
Pakiet 8 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 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 ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 
290 x 250 cm  (pad 50 x 140 cm)
-1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
-1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm
-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Serwety  wykonane  z  laminatu  2-warstwowego  (w  miejscach  wzmocnionych  z  padami 
chłonnym:  3-warstwowe),  chłonnego,  nieprzemakalnego,  o  gramaturze  min.  55  g/m2  (w 
miejscach wzmocnionych min. 110 g/m2). Opakowanie jednostkowe wyposażone w jedną, 
zewnętrzną,  samoprzylepną,  dwudzielną etykietę,  każda część zawiera te same informacje 
(numer katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę producenta).
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Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55
Pakiet 8 pozycja 3
Czy  Zamawiający dopuści  możliwość  zaoferowania  serwety w  rozmiarze  245  x  320  cm 
wyposażonej w pad chłonny w strefie  krytycznej,  otwór 32 x 40 cm (pad 80 x 90 cm)? 
Serweta jałowa wykonana z 2-warstwowego laminatu o gramaturze min. 55 g/m2, w strefie 
krytycznej wyposażona w dodatkowy warstwę chłonną o całkowitej gramaturze 110 g/m2. 
Opakowanie  jednostkowe  wyposażone  w  jedną,  zewnętrzną,  samoprzylepną,  dwudzielną 
etykietę, każda część zawiera te same informacje (numer katalogowy, LOT, datę ważności, 
nazwę producenta).

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56
Pakiet 11 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 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 operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 
cm)
-1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 
cm)
-2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)
-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Opakowanie  jednostkowe  wyposażone  w  jedną,  zewnętrzną,  samoprzylepną,  dwudzielną 
etykietę, każda część zawiera te same informacje (numer katalogowy, LOT, datę ważności, 
nazwę producenta).
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Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57
Pakiet 11 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 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 operacyjna 200 x 175 cm
-1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
-2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Serwety  operacyjne  wykonane  z  laminatu  2-warstwowego,  o  gramaturze  min.  55  g/m2, 
chłonność  min.  350%.  Opakowanie  jednostkowe  wyposażone  w  jedną,  zewnętrzną, 
samoprzylepną,  dwudzielną  etykietę,  każda  część  zawiera  te  same  informacje  (numer 
katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę producenta)

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58
Pakiet 13 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zapakowanego w opakowanie 
stanowiące sztywną tackę z 2 wgłębieniami na płyny?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59
Pakiet 14 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający:

- 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml z tłokiem niskooporowym oddzielnie pakowana
- 6 x tupfer wielkości śliwki
- zestaw zapakowany w opakowanie stanowiące sztywną tackę z 3 wgłębieniami na 
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płyny
Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60
Pakiet 16 pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 2m x 6cm, 
z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61
Pakiet 16 pozycja 18
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  bandaży  uciskowych  w  rozmiarze 
12cmx5m bez przeliczania ilości?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62
Pakiet 4 pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 17N 16W przy zachowaniu pozostałych 
parametrów?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63
Pakiet 4 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych a ’10 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64
Pakiet 4 pozycja 11-13
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64
Pakiet 5 pozycja 4-5
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Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65
Pakiet 6 pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 80 x 140cm?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66
Pakiet 6 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 30 x 80cm?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67
Pakiet 7 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści,  aby szwy w fartuchu wykonane były techniką ultradźwiękową, 
oznaczenie  rozmiaru poprzez  pieczątkę  (nadruk)  na  fartuchu  oraz kolorową lamówkę,  do 
każdego  fartucha  dołączone  dwa  ręczniki  o  wymiarze  30  x  30cm.  Opakowane  fartucha 
posiadające 4 naklejki typu tag przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68
Pakiet 7 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści, aby fartuch posiadał wzmocnienie o łącznej gramaturze 38g/m2 
(gramatura fartucha  w strefach wzmocnionych 83g/m2),  szwy w fartuchu wykonane były 
techniką ultradźwiękową, oznaczenie rozmiaru poprzez pieczątkę (nadruk) na fartuchu oraz 
kolorową lamówkę, do każdego fartucha dołączone  dwa ręczniki o wymiarze 30 x 30cm. 
Opakowanie  fartucha  posiadające  4  naklejki  typu  tag  przy  zachowaniu  pozostałych 
parametrów?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69
Pakiet 7 pozycja 3
Czy Zamawiając dopuści zaoferowanie fartuchów dostępnych w rozmiarach L i XL ?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 70
Pakiet 7 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów pakowanych a’100 sztuk oraz podanie 
ceny za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71
Pakiet 8 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym 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, 
wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 
g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o 
gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o 
gramaturze 68 g/m2
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z 
perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z 
transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2.
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z 
folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o 
wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w 
postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 
rozwijania. 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 
63 g/m2.

Zestaw  sterylizowany  radiacyjnie.  Opakowanie  folia-papier  wyposażone  w  informację  o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. 
Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje: numer  ref.,  data 
ważności,  nr  serii,  dane  wytwórcy  oraz  kod  kreskowy.  Dodatkowo  serweta  stanowiąca 
owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako 
zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Dodatkowo do zestawu dołączana będzie osobno kieszeń dwukomorowa?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 72
Pakiet 8 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z 
otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z 
hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie 
krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2,,  
zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35cm x 50cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz 
podłączenie drenu
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o 
gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o 
gramaturze 68 g/m2
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z 
folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o 
wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w 
postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 
rozwijania. 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 
63 g/m2.

Wszystkie składowe  zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową,  celulozowo - 
foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie 
zestawu. 
Zestaw  sterylizowany  radiacyjnie.  Opakowanie  TYVEC  wyposażone  w  informację  o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. 
Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje: numer  ref.,  data 
ważności,  nr  serii,  dane  wytwórcy  oraz  kod  kreskowy.  Dodatkowo  serweta  stanowiąca 
owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako 
zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73
Pakiet 8 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety (zgodnej z opisem SIWZ) w zestawie wraz z 
serwetą na stół instrumentalny 150cm x 190cm?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

                                                                           

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 34 520 000,00 



Pytanie 74
Pakiet 10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowców na buty pakowanych a’100 sztuk oraz 
podanie ceny za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75
Pakiet 10 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie śliniaków pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76
Pakiet 11 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej 
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 
60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w 
strefie wzmocnionej 140 g/m2
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej 
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 
60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w 
strefie wzmocnionej 140 g/m2
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej 
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 
60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w 
strefie wzmocnionej 140 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z 
folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze 
wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w 
strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana 
teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna 
gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o 
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kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. 
Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje: numer  ref.,  data 
ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-
EN 13795?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77
Pakiet 11 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy 
nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 
cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy 
nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 
cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej 
o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i 
gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z 
folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o 
gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 
72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z 
zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna 
gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. 
Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje: numer  ref.,  data 
ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-
EN 13795?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78
Pakiet 11 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym 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, wykonana z hydrofobowej włókniny 
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trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o 
gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o 
gramaturze 68 g/m2
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu 
spunlace o gramaturze 80 g/m2
10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką
20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm
1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej 
SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej 
aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L
3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej 
SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej 
aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z 
folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o 
wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w 
postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 
rozwijania. 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 
63 g/m2.

Wszystkie składowe  zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową,  celulozowo - 
foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie 
zestawu. 
Zestaw  sterylizowany  radiacyjnie.  Opakowanie  TYVEC  wyposażone  w  informację  o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. 
Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje: numer  ref.,  data 
ważności,  nr  serii,  dane  wytwórcy  oraz  kod  kreskowy.  Dodatkowo  serweta  stanowiąca 
owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako 
zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79
Pakiet 10 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
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2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o 
gramaturze 45 g/m2
3 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu 
spunlace o gramaturze 80 g/m2
1 x podład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm 
1 x fartuch foliowy przedni o wymiarach 80 cm x 130 cm
2 x zaciskacz do pępowiny
10 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm

Zestaw  sterylizowany  radiacyjnie.  Opakowanie  folia-papier  wyposażone  w  informację  o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. 
Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje: numer  ref.,  data 
ważności,  nr  serii,  dane  wytwórcy  oraz  kod  kreskowy.  Dodatkowo  serweta  stanowiąca 
owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako 
zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80
Pakiet 13 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
Serweta operacyjna 50cmx70cm, 2-warstwowa, z warstwą celulozową 1 szt.
Serweta operacyjna 50cmx75cm, 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cmx8cm 1 szt.
Kompres gazowy 17N 8W 7,5cmx7,5cm 10 szt.
Tupfer gazowy kula 20cmx20cm 10 szt.
Ostrze chirurgiczne nr 11 1 szt.
Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13cm 1 szt.
Igłotrzymacz metalowy MAYO HEGAR 15cm 1 szt.
Strzykawka j.u. trzyczęściowa 20ml Luer 1 szt.
Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10ml Luer 1 szt.
Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40) 1 szt.
Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40) 1 szt.

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81
Pakiet 13 pozycja 1, pakiet 14 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia – papier ?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 82
Pakiet 13 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie:
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-  opakowanie  folia-papier,  pęsetę  plastikową  13cm,   serwetę  włókninową  nieprzylepną 
50x75cm, igłotrzymacz 15cm, kleszczyki plastikowe typu Kocher 13,9cm przy zachowaniu 
pozostałych parametrów?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83
Pakiet 14 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
Serweta operacyjna 50cmx70cm 2-warstwowa 1 szt.
Serweta operacyjna 50cmx75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 
o śr. 7cm 1 szt.

Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cmx7,2cm 1 szt.

Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40) 1 szt.

Igła iniekcyjna j.u. (0,5 x 25) 1 szt.

Kompres gazowy 17N 8W 7,5cmx7,5cm 10 szt.

Chwytak do tamponów, dł. 18cm 1 szt.

Strzykawka j.u. trzyczęściowa 5ml Luer 1 szt.

Strzykawka j.u. trzyczęściowa 2ml Luer 1 szt.

Odp.:  Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
określonych w SIWZ.

Pytanie 82
Pakiet 14 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie:
-  opakowanie  folia-papier,  kleszczyki  plastikowe  typu  Kocher  13,9cm,  strzykawkę  3-
częściową  typu  Luer  Lock  bez  tłoka  niskooporowego  przy  zachowaniu  pozostałych 
parametrów?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83
Pakiet 16 pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6 min.?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 84
Pakiet 16 pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85
Pakiet 16 pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości 
i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86
Pakiet 16 pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bandażu w rozmiarze 15cm x 4m?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87
Pakiet 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 włókninowych opatrunków 
wyspowych o niżej opisanych wymiarach?
- poz. 7 – 5x7cm
- poz. 8 – 10x10cm
- poz. 9 – 15x10cm

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 88
Pakiet 5 pozycja 1-3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 1-3 serwet gazowych z 
elementem (chipem) RTG zamiast nitki i tasiemką?
Przytaczany ”element  RTG” to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, 
kontrastująca  w  promieniach  RTG,  koloru  niebieskiego -  zastępuje  ona  nitkę  RTG,  a jej 
zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych. 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89
Pakiet 5 pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 5 tupferów gazowych 
20x19cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
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Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 90
Pakiet 6 pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie  w pakiecie nr  6 poz.  3  jałowej serwety 
operacyjnej wykonanej z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 75g/m2, z przylepcem na 
boku? 

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 91
Pakiet 6 pozycja 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 4 serwety z otworem 
przylepnym o wymiarach 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 92
Pakiet 6 pozycja 6
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  nr  6  poz.  6  serwetek 
celulozowych do rąk?  

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 93
Pakiet 6 pozycja 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 7 serwety podkładu 
jednorazowego wykonanej z folii PE i warstwy celulozowej o gramaturze 44g/m2?   

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 94
Pakiet 6 pozycja 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 8 jałowej serwety na 
stolik  Mayo  78x145cm,  kształt  worka,  składanej  w  sposób  ułatwiający  założenie  z 
zachowaniem zasad aseptyki?   

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 95
Pakiet 6 pozycja 9
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Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  nr  6  poz.  9  taśmy  lepnej 
włókninowej, elastycznej, jałowej o wymiarach 9x50cm?   

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 96
Pakiet 6 pozycja 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 10 osłony na kończynę, 
sterylnej  wykonanej  z  kratonu,  z  wewnętrzną  warstwą  gazy  dzianej,  bez  taśmy  lepnej, 
etykieta wyrobu wyposażona z samoprzylepną etykietę do archiwizacji danych?   

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 97
Pakiet 6 pozycja 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 10 osłony na kończynę, 
sterylnej wykonanej z kratonu, z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, z taśmą lepną 9x50cm 
dostarczaną jako oddzielna pozycja, etykieta wyrobu wyposażona z samoprzylepną etykietę 
do archiwizacji danych?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 98
Pakiet 6 pozycja 11
Czy  Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  nr  6  poz.  11  pokrowca  na 
przewody o wymiarach 15x250cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?    

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 99
Pakiet 6 pozycja 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 12 taśmy lepnej typu 
rzep o wymiarach 2,5x30cm? 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 100
Pakiet 8 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie  w pakiecie  nr  8  poz. 1 niżej opisanego 
zestawu?
Zestaw serwet do laparoskopii brzuszno-kroczowej sterylny z 2-warstwowego chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu, o gramaturze min.60g/m2. Zestaw posiada 4 etykiety 
samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, nr LOT, datę 
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ważności oraz dane producenta. Minimalny, przykładowy skład i wymiary : 1) obłożenie do 
laparoskopii o wym. 220/240x335 cm z otworem w części górnej o wym. 25 x 30 cm, 
otoczonym taśmą lepną, oraz otworem 9 x 15 cm w części kroczowej, przysłanianym klapką 
–1 szt., -2) osłona na stolik o wym. 78 x 145cm –1szt., -3)elastyczna taśma lepna 9 x 50cm –
2szt., 4)ściereczki chłonne celulozowe -4 szt., -5) serweta o wym. 150 x 190cm, służącą jako 
przykrycie stolika instrumentalnego –1szt. 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 101
Pakiet 8 pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie  w pakiecie  nr  8  poz. 2 niżej opisanego 
zestawu?
Zestaw serwet do zabiegów ginekologicznych dolnych, sterylny, wykonany z min 2-
warstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min.56g/m2. Minimalny, 
przykładowy skład i wymiary :-1)serweta operacyjna 270/230x260cm, zintegrowana z 
nogawicami z otworem 24x21 cm, -1szt. -2) osłona na stolik  78x145 cm – 1 szt., -3) 
elastyczna tasma typu rzep 2,5x30cm - 1 szt., -4) serweta pod ginekologiczna 60x120cm z 
otworem 9x12cm i torebką na płyny – 1 szt., -5) ściereczki chłonne do rąk – 2 szt., -6) 
serweta 150x190cm, służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego – 1 szt. Zestaw posiada 
4 etykiety samoprzylepne do dokumentaji medycznej zawierające numer katalogowy, nr LOT, 
datę ważności oraz dane producenta. 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102
Pakiet 8 pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie  w pakiecie  nr  8  poz. 3 niżej opisanego 
zestawu?
Serweta do laparotomii 230x300 z otworem przylepnym o wymiarach 20cm x 31cm, 
wykonana z włókniny 2-warstwowej o gramaturze 60 g/m2, jałowa. Zestaw posiada 4 
etykiety samoprzylepne do dokumentaji medycznej zawierające numer katalogowy, nr LOT, 
datę ważności oraz dane producenta. 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 103
Pakiet 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 i 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli 
na  przystąpienie  do  przetargu  większej  ilości  Wykonawców  i  znacznie  zwiększy 
konkurencyjność ofert.

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 104
Pakiet 11 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 1 niżej opisanego 
zestawu?
Zestaw serwet typu uniwersalne wzmocnione, sterylny, minimalny, przykładowy skład i 
wymiary: -1)Serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm-1szt., -2)Serweta na stolik 78 x 145 
cm-1szt .3)Serweta boczna 75 x 90cm przylepna, pełnobarierowa, ze wzmocniniem chłonnym 
60 x 25cm-2szt. 4)Serweta dolna 180 x 180cm przylepna, pełnobarierowa, ze wzmocnieniem 
chłonnym 60 x 25 i zintegrowanym organizatorem przewodów -1szt., -5)Serweta górna 150 x 
240 przylepna, pełnobarierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 60 x 25  i zintegrowanym 
oranizatorem przewodów -1szt. , -6)Ręcznik chłonny 30,5 x 34 -4szt. 7)tasma lepna 9 x 50cm 
- 1x. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentaji medycznej zawierające numer 
katalogowy, nr LOT, datę ważności oraz dane producenta. 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 105
Pakiet 11 pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 2 niżej opisanego 
zestawu?
Zestaw serwet typu uniwersalnch,sterylny, z 2-warstwowego laminatu, minimalny, 
przykładowy skład i wymiary: -1) serweta na stolik 150x190 cm, o gramaturze 55g/m2 w 
częsci podstawowej i 140g/m2 w czesci wzmocnionej i chłonności min 350%-1 szt., - 
2)serweta na stolik Mayo niebieska, 78x145 cm w części środkowej wzmocniona warstwą 
chłonną, gramatura w obszarze wzmocnienia 140g/m2-1szt., - 3)serweta samoprzylepna 
180x180 cm, o gramaturze 60g/m2 i chłonności min.350%-1szt., - 4)serweta samoprzylepna  
150x240 cm, o gramaturze 60g/m2 i chłonności min.350%-1szt., - 5)serweta samoprzylepna  
75x90 cm, o gramaturze 60g/m2 i chłonności min.350% -2szt., -6 )ręcznik do rąk z 
wysokochłonnej celulozy o gramaturze 55g/m2-2szt.,-7)taśma lepna 9x50cm -1szt .Zestaw 
posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentaji medycznej zawierające numer katalogowy, 
nr LOT, datę ważności oraz dane producenta.
 
Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 106
Pakiet 11 pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 3 niżej opisanego 
zestawu?
Zestaw serwet do cięcia cesarskiego, sterylny, dwuwarstwowy, o gramaturze 60g/m2, 
spełniający wymagania pełnej barierowości, zgodnie z normą PN EN 13795, 
nieprzepuszczalny dla płynów i mikroorganizmów, cechujący się zdolnością absorpcji płynów 
na całej powierzchni, wysoką odpornością na rozerwanie. Minimalny skład i wymiary: 
-1)Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150cm x 190cm (owinięcie zestawu)-1szt., 
-2)serweta na stolik Mayo, o wym. 78cm x 145cm - 1szt., -3)Serweta do cięcia cesarskiego 
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230 x 330cm z torbą na płyny(360 stopni) oraz oknem 36x36cm wypełnionym folią 
operacyjną -1szt., -4)Serweta chłonna dla noworodka o min. wymiarach 75 x 120cm-1szt., 
-5)ręcznik chłonny – 4szt, -6) taśma lepna 9x50cm – 1szt. Zestaw posiada 4 etykiety 
samoprzylepne, do umieszczenia w dokumentacji medycznej zawiarjącą: Nr REF, LOT, datę 
ważności i dane producenta. 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 107
Pakiet 11 pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 3 niżej opisanego 
zestawu?
Zestaw  serwet  do  cięcia  cesarskiego,  sterylny,  dwuwarstwowy,  o  gramaturze  60g/m2, 
spełniający  wymagania  pełnej  barierowości,  zgodnie  z  normą  PN  EN  13795, 
nieprzepuszczalny dla płynów i mikroorganizmów, cechujący się zdolnością absorpcji płynów 
na  całej  powierzchni,  wysoką  odpornością  na  rozerwanie.  Minimalny  skład  i  wymiary: 
-1)Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150cm x 190cm (owinięcie zestawu)-1szt., 
-2)serweta na stolik Mayo, o wym. 78cm x 145cm - 1szt., -3)Serweta do cięcia cesarskiego 
230  x  330cm  z  torbą  na  płyny(360  stopni)  oraz  oknem  36x36cm  wypełnionym  folią 
operacyjną -1szt., -4)Serweta chłonna dla noworodka o min. wymiarach 75 x 120cm-1szt., 
-5)ręcznik  chłonny  –  4szt,  -6)  taśma  lepna  9x50cm –  1szt.  Zestaw  posiada  4  etykiety 
samoprzylepne, do umieszczenia w dokumentacji medycznej zawiarjącą: Nr REF, LOT, datę 
ważności i dane producenta.
Fartuch pełnobarierowy z włókniny SMMMS o gram. min. 35g/m2, roz. L-2szt., oraz Fartuch 
pełnobarierowy z włókniny SMMMS o gram. min. 35g/m2, rozm.XL-1szt.  – dostarczane 
jako oddzielne pozycje.  

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 108
Pakiet 11 pozycja 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 4 niżej opisanego 
zestawu?
Zestaw serwet typu porodowy, sterylny, do porodu naturalnego
1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
1 serweta do zaszywania 75 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) 
1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm 
1 serwetka dla dziecka 56 x 75 cm 
6 ręczników do rąk 21 x 25 cm 
1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 60 cm 
Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne, do umieszczenia w dokumentacji medycznej 
zawiarjącą: Nr REF, LOT, datę ważności i dane producenta . 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 109
Pakiet 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 zestawu w niżej opianym 
składzie:

Serweta dwuwarstwowa 100x150cm – 1 szt
Serweta SMS 100x20cm – 1szt
Fartuch chirurgiczny standars XL – 1 szt
Kompresy włókninowe 10x10cm – 10szt
Tupfery włókninowe 25/26 cm (40cm) – 6szt
Strzykawka j.u. 2ml – 1szt.
Strzykowaka j.u. 20ml – 1szt.
Igła j.u. 0,7 x 30, 22G – 1szt
Igła j.u. 1,2 x 40, 18G – 1szt
Taca medyczna przezroczysta 120ml – 2szt
Pean prosty 14cm – 1 szt
Sklapel j.u. – 1 szt.
Nożyczki Iris ostre 11cm – 1szt
Pęseta chirurgiczna Treves 12,5 – 1 szt
Igłotrzymacz Mayo Heagar 15cm – 1 szt
Serweta nieprzemaklana przylepna 75x90 z otworem przylepnym 10cm i nacięciem – 1szt 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 110
Pakiet 5
Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby z gazy sterylizowane były parą wodną nadciśnieniu? 
Sugerujemy wprowadzenie takiego wymogu ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji 
w  tlenku  etylenu  materiałów porowatych,  a  zwłaszcza  chłonnych  (np.:  bawełna,  tkaniny, 
gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po 
procesie  degazacji.  Użycie  materiału  z  zalegającymi  resztkami  tlenku  etylenu  powoduje 
powstawanie miejscowych martwic,  ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na 
alkilacji białek.  

Odp.:  Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 111
Pakiet 5
Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne 
inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? 
Tylko  tak  zakwalifikowane  wyroby  gwarantują  odpowiedni  poziom  bezpieczeństwa  dla 
pacjenta.  Wyroby  zarejestrowane  jako  chirurgiczne  inwazyjne  wyroby  medyczne  do 
chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas 
krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych 
jest czasem zbyt krótkim.   
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Odp.:  Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 112
Pakiet 6 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o średnicy 8 cm ?    

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113
Pakiet 6 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o średnicy 5 cm ?    

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114
Pakiet 6 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym w rozmiarze 8x6cm ?    

Odp.:  Zgodnie z SIWZ i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania dotyczące ww. pozycji.

Pytanie 115
Pakiet 6 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 20 x40 cm ?   

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116
Pakiet 6 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 35 g/m2 ?    

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117
Pakiet 6 pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści taśmę o rozmiarze 9 x 50 cm ?    

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 118
Pakiet 6 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm o gramaturze 43 g/m2 
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z taśmą 9x50cm ?     

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119
Pakiet 6 pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody o rozmiarze 13 x 244 cm?      

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120
Pakiet 6 pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści taśmę w rozmiarze 2 cm x 25 cm?      

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121
Pakiet 8 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z otworem i folią 
chirurgiczną

1
Gramatura 

73 g/m2
300x240 PROST. 20x10

serweta na stół instrum. 1  190x150   

serweta na stolik Mayo 1  145x80   

serwetki do rąk 4 włók. kom. 40x20   

     
Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122
Pakiet 8 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z otworem i 
zintegrowanymi 

nogawicami, taśma 
przylepna w części 

brzusznej

1
Gramatura 

73 g/m2
245x180 PROST. 15x10
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serweta 
przeznaczona pod pośladki

1
Gramatura 

56 g/m2
90x75   

taśma medyczna 2 Spunlace 50x9   

serweta na stół instrum. 1  190x150   

serweta na stolik Mayo 1  145x80   

serwetki do rąk 4 włók. kom. 40x20   

 Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123
Pakiet 8 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z otworem i folią 
chirurgiczną

1
Gramatura 

73 g/m2
300x240 PROST. 20x10

serweta na stół instrum. 1  190x150   

serweta na stolik Mayo 1  145x80   

serwetki do rąk 4 włók. kom. 40x20   

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124
Pakiet 8 pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści zestawy posiadające 2 etykiety TAG?       

Odp.:  Tak, Zamawiający wymaga minimum 2 etykiet.

Pytanie 125
Pakiet 13 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
     
serweta z laminatu o 
gramaturze 42 g/m2 45x75cm 1

serweta z laminatu  gramaturze 
56 g/m2 45x75cm z otworem śr. 
8 cm i przylepcem wokół 

45x75cm;Ø8
cm

1
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otworu

kompresy z gazy 17N, 8W 7,5x7,5cm 10

tupfer kula 17N 20x20cm 10

pęseta plastikowa 13 cm 1

strzykawka 10ml 10ml 1

strzykawka 20ml 20ml 1

igła 1,2x40mm 1,2x40mm 1

igła 0,8x40mm 0,8x40mm 1

ostrze nr 11 Nr 11 1

imadło metalowe 13 cm 1

  
Odp.:  Tak, przy zachowaniu pozostałych wymogów odnoszących się do opakowań.

Pytanie 126
Pakiet 14 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
     
serweta o gramaturze 42 g/m2 75x45cm 1

serweta gramaturze 56  g/m2 
50x60cm z otworem 10cm

50x60cm;Ø10
cm 1

strzykawka 3ml 3ml 1

strzykawka 5ml 5ml 1

igła 1,2x40mm 1,2x40mm 1

igła 0,5x25mm 0,5x25mm 1

kompres z włókniny 30 gram, 
4W 7,5x7,5cm 10

Opatrunek Fixopore S 5x7,2cm 1

penseta plastikowa 13 cm 1
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Odp.:  Tak, przy zachowaniu pozostałych wymogów odnoszących się do opakowań.

Pytanie 127
Pakiet 13 pozycja 1, pakiet 14 pozycja 1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia dokumentu o nietoksyczności farby ? 

Odp.:  Tak, pod warunkiem że oferent nie wykorzystuje farby do znakowania.

Pytanie 128
Pakiet 13 pozycja 1, pakiet 14 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści  narzędzia  z  widocznie  umieszczonym znakiem jednorazowego 
użytku, co uniemożliwia pomylenie go z narzędziem wielorazowym? 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129
Pakiet 16 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną tkaną kohezyjną w rozmiarze 10 cm x 4 m, z 
przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130
Pakiet 16 pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5 min?  

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131
Pakiet 8 pozycja 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8 , pozycja 1 zestaw z 
2-warstowego laminatu o gramaturze min 59 g/m2   

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 132
Pakiet 8 pozycja 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8 , pozycja 1 obłożenie 
do laparoskopii o wym. min. 260x240 cm z otworem w części górnej o wym. min.30 x 30 cm, 
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otoczonym taśmą lepną, oraz otworem o śr min. 12 cm w części kroczowej, przysłanianym 
klapką, taśma lepna w części brzusznej    

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 133
Pakiet 8 pozycja 1-2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8 , pozycja 1,2 osłone 
na stolik Mayo min. 80x140 cm.   

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134
Pakiet 8 pozycja 1-2
Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  pakiecie  8,  pozycja  1,2  
elastyczna taśma lepna 10 x 50cm.   

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135
Pakiet 8 pozycja 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8, pozycja 2,  serweta 
operacyjna  min.245x180 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami z 
otworem o śr.12 cm, otoczonym taśmą lepną   

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 136
Pakiet 1 pozycja 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1, pozycja 3 serwetę 2 
warstwową min 49 g/m2    

Odp.:  Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami dotyczącymi ww. pozycji.

Pytanie 137
Pakiet 11 pozycja 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 1 serwety 
na stolik narzędziowy min. 150 x 190 cm.  

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 138
Pakiet 11 pozycja 1,3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 1,3 serwety 
na stolik Mayo min.80 x 140 cm .  

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 139
Pakiet 11 pozycja 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 1 serwety 
boczna  min.  75  x  90cm przylepna,  pełnobarierowa,  ze  wzmocniniemchłonnym min.60  x 
25cm-2szt.  Serwety dolna min.160 x 180cm przylepna, pełnobarierowa, ze wzmocnieniem 
chłonnym  min.67  x  25  i  zintegrowanym  organizatorem  przewodów  (4  miejsca  )-1szt., 
Serwety  górna  min.150  x  240  przylepna,  pełnobarierowa,  ze  wzmocnieniem  chłonnym 
min.67 x 25 i zintegrowanym 1 oranizatorem przewodów (4 miejsca )-1szt. .  

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 140
Pakiet 11 pozycja 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 1 Ręcznika 
chłonnego 30 x 30 cm .  

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 141
Pakiet 11 pozycja 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 1 tasmy 
lepnej 10 x 50cm  .  

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142
Pakiet 11 pozycja 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 2, serwety 
na stolik Mayo niebieska , 80x140 cm w części środkowej wzmocniona warstwą chłonną, 
gramatura w obszarze wzmocnienia min.80g/m2 .  

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143
Pakiet 1 pozycja 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1, pozycja 2 , punkt 3) 
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serwetę samoprzylepna min.150x180 cm, o gramaturze min.56g/m2 i chłonności min. 250 cm 
H2O-1szt., - 4)serweta samoprzylepna  150x240 cm, o gramaturze min.56g/m2 i chłonności 
min.  250  cm  H2O-1szt.,  -  5)serweta  samoprzylepna  min.75x90  cm,  o  gramaturze 
min.56g/m2 i chłonność min. 250 cm H2O -2szt.   

Odp.:  Pytanie nie dotyczy ww. pakietu.

Pytanie 144
Pakiet 11 pozycja 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 2, ręcznik 
do rąk z wysokochłonnej włókniny o gramaturze min.45g/m2.  

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 145
Pakiet 11 pozycja 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 3 serwety 
do cięcia cesarskiego min.200 x 300cm z torbą na płyny(360 stopni) oraz oknem 25 x 30cm,z 
folią chirurgiczną.  

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 146
Pakiet 11 pozycja 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 3 Serweta 
chłonna dla noworodka o min. wymiarach min.70 x 80cm.  

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 147
Pakiet 11 pozycja 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 3 fartucha 
pełnobarierowego  z  włókniny  SMMS  o  gram.  min.  40g/m2,  roz.  L-2  szt.  oraz  fartucha 
pełnobarierowego z włókniny SMMS o gram. min. 40g/m2, rozm.XL- 1 szt.   

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 148
Pakiet 11 pozycja 4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 4 zestawu : 
Minimalny skład i wymiary: -1)Serweta na stolik narzędziowy o wym. min. 120cm x 100cm 
(owinięcie  zestawu)-1szt.,  -2)Ręczniki  celulozowe  o  min.  wymiarach  30x30cm  -6szt., 
-3)Serweta  chłonna  dla  noworodka  min.  70x80cm  -  2szt.,  -4)Serweta  nieprzylepna 
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min.50x70cm -2szt., -5)Kompresy włókninowe 10x10cm -20szt., -6)Podkład nieprzemakalny 
z  wysokochłonnej  celulozy,  min.  55x90cm  -1szt.  -7)Tampon  z  gazy  z  nitką  RTG  (po 
rozłożeniu 50x50cm)-1szt.   

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 149
Pakiet 13 pozycja 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13, pozycja 1 pęsete 
plastikową 13 cm.  

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150
Pakiet 13 pozycja 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13, pozycja 1 serwete 
włókninowa, nieprzylepna 50 cm x 70 cm (barierowa) oraz serwete włókninowa, 50 cm x 70 
cm z regulowanym, przylepnym otworem (barierowa).
 
Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 151
Pakiet 11 pozycja 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 1 skalpel 
10. 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 152
Pakiet 11 pozycja 1
Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  pakiecie  11,  pozycja  1 
igłotrzymacz 14 cm. 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 153
Pakiet 11 pozycja 1
Zwracamy się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  pakiecie  11,  pozycja  1  x 
opatrunek transparentny z folii poliuretanowej min. 10 cm x 12 cm /oddzielnie pakowane/. 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 154
Pakiet 15
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15, pozycja 1 serweta z 
włókniny kompresowej o gram min.40g/m2 –min.20cm x 25cm–6szt.   

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 155
Pakiet 7 pozycja 5
Prosimy o dopuszczenie kompletu chirurgicznego jednorazowego niebieskiego z włókniny 
typu SMS o gramaturze 35 g/m2,  nie prześwitującego. Barierowość na penetrację płynów 
min.  49 mmH2O,  odporność na wypychanie  >140 kPa. Komplet  składający się  z bluzy i 
spodni,  posiadających wszywkę z rozmiarem. Bluza z krótkim rękawem  wyposażona w 3 
kieszenie z wycięciem V obszytym kontrastową, miękką lamówką. Spodnie wiązane na troki 
w pasie z kieszenią z tyłu.  Oznakowane jako wyrób medyczny kl. I, zgodne z EN 13795. 
Dostępne w 6 rozmiarach XS-XXL, spodnie i bluzy pakowane osobno.  

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156
Pakiet 11 pozycja 1
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

 Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 157
Pakiet 11 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem 1 Gramatura 
56 g/m2 240x150

serweta z przylepcem 1 Gramatura 
56 g/m2 180x170

serweta z przylepcem - 
przylepiec na szerszym boku 2 Gramatura 

56 g/m2 90x75

taśma medyczna 1 Spunlace 50x9

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

serwetki do rąk 2 włók. kom. 40x20

 Dodatkowo poza zestawem pakowane 2 szt. taśm typu rzep.

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 158
Pakiet 11 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem 1 Gramatura 
56 g/m2 240x150

serweta z przylepcem 1 Gramatura 
56 g/m2 180x170

serweta z przylepcem - 
przylepiec na szerszym boku 2 Gramatura 

56 g/m2 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 dopuszcza.

Pytanie 159
Pakiet 11 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z workiem, folią 
chirurgiczną

1
Gramatura 

56 g/m2 320x180

podkład chłonny z pulpy 
celulozowej typu Seni Soft

1  90x60

serweta na stół instrum. 1  190x150

Fartuch chir. Perfect 1  L
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Fartuch chir. Perfect 2  XL

serweta na stolik Mayo 1  145x80

serwetki do rąk 2 włók. kom. 40x20

 
Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 160
Pakiet 11 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta 1 Gramatura 
56 g/m2

130x90

serweta(owinięcie) 1
Gramatura 

56 g/m2 150x90

serweta kompresowa 1
włóknina 

kompresowa
80x60

serweta kompresowa 6
włóknina 

kompresowa
25x20

podkład chłonny z pulpy 
celulozowej typu Seni Soft

1  60x60

podkład chłonny z pulpy 
celulozowej typu Seni Soft

1  90x60

 
Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 161
Pakiet 8 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 300x240 z otworem 20x10 i folią chirurgiczną 
o gramaturze 73 g/m2 ?

 Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 162
Pakiet 16 pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści  możliwość  zaoferowania  tamponów z  celulozy w opakowaniu 
jednostkowym 1 x 500szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  
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Odp.:  Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 163
Pakiet 16 pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa o szerokości 5cm?

 Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 164
Pakiet 16 pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści  możliwość  zaoferowania  opasek gipsowych pakowanych  po  2 
sztuki w opakowaniu jednostkowym, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?  

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 165
Pakiet 16 pozycja 17
Czy  Zamawiający  dopuści  elastyczną  siatkę  opatrunkową w formie  rękawa  o  szerokości 
6,5cm?

 Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 166
Czy bieg terminu dostaw podstawowych oraz reklamacji przypadać ma w dni robocze? 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 167
Czy za dni robocze w rozumieniu umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?  

Odp.:  Tak.

Pytanie 168
Czy  do  obowiązków  osoby  dostarczającej  towar  należeć  będzie  tylko  wyładowanie, 
wniesienie i ustawienie w wyznaczonym miejscu?   

Odp.:  Tak.

Pytanie 169
Zważywszy na § 2 ust. 8 projektu umowy, jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie 

                                                                           

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 34 520 000,00 



zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?  

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 170
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna zapisana w § 5 ust. 1 naliczana była od 
niezrealizowanej wartości umowy?   

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 171
Czy Zamawiający zgodzi się zapisać, aby kara umowna określona w § 5 ust. 2 naliczana była 
od wartości dostawy niezrealizowanej w terminie? Naliczanie kary od wartości umowy za 
niedostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie może doprowadzić do sytuacji, w której 
wartość kar umownych przekroczy wartość zamówienia i kara może zostać uznana za rażąco 
wysoką w rozumieniu przepisów KC.   

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 172
Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić w § 5 ust. 2 słowo „opóźnienie” słowem zwłoki?    

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 173
Czy Zamawiający zgadza się, aby numer umowy umieszczany był na załączniku do faktury, a 
nie na fakturze? (dot. § 3 ust. 4).     

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 174
Czy Zamawiający zgadza się, aby termin na rozpatrzenie reklamacji wynosił 5 dni (dot. §4 
ust. 1).    

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.
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