
Świętochłowice 26.02.2019 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  postępowania  na  dostawę  materiałów  opatrunkowych  i  jednorazowych  wyrobów
włókninowych, znak sprawy 3/ZA/19

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

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 3 jałowej serwety operacyjnej
wykonanej z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 75g/m2, z przylepcem na boku?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 3 jałowej serwety operacyjnej
wykonanej  z  laminatu  3-warstwowego  o  gramaturze  75g/m2,  z  przylepcem  na  boku,  wymiary
75x100cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  nr  7  poz.  4  serwety  z  otworem
przylepnym o wymiarach 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  nr  7  poz.  4  serwety  o  wymiarach
120x150cm z otworem przylepnym o średnicy 12cm, spełniającej  pozostałe  wymagania zawarte  w
SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 6 serwetek celulozowych do rąk?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 7 jałowej serwety na stolik Mayo
78x145cm, kształt worka, składanej w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 8 osłony na kończynę 22x75cm,
sterylnej wykonanej z kratonu, z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, bez taśmy lepnej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 8 osłony na kończynę 22x75cm,
sterylnej wykonanej z kratonu, z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, z taśmą lepną 9x50cm dostarczaną
jako oddzielna pozycja?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 9 pokrowca na przewody z 1
taśmą do mocowania?

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 nr 10 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet typu uniwersalne wzmocnione, sterylny, skład i wymiary: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 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 15
cm x 50 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  15x50cm,
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 9 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu wetlaid, 1 x wzmocniona osłona (serweta) na
stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m2 i 2 warswtowego
laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 85 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm,
łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim,
składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aspetyki, 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 55 g/m2 oraz włókninowej
warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 85 g/m2. Łączna gramatura w strefie
chłonnej 140 g/m2.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet typu uniwersalne wzmocnione, sterylny, skład i wymiary: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego
laminatu  trzywarstwowego  w  strefie  dedykowanej  dla  pacjenta  o  gramaturze  75  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  155  g/m2,  1  x  serweta  samoprzylepna  o  wymiarach  180cm  x  180cm  wykonana  z
chłonnego  i  nieprzemakalnego  laminatu  trzywarstwowego  w  strefie  dedykowanej  dla  pacjenta  o
gramaturze 75 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.
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Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m2, 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x
90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trzywarstwowego o gramaturze 75 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  155  g/m2,  4  x  ręcznik  chłonny  o  wymiarach  30,5  cm x  34  cm,  1  x  taśma
samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu wetlaid, 1 x wzmocniona osłona
(serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m2 i 2
warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 85 g/m2 oraz wymiarach 60
cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze
niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aspetyki, 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  55  g/m2 oraz
włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 85 g/m2. Łączna gramatura
w strefie chłonnej 140 g/m2.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet typu uniwersalnych, sterylny, skład i wymiary : 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach
150cm x 240cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze
60g/m2,  1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana na całej powierzchni z
laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 60g/m2, 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach
75cm x 90cm wykonana na całej  powierzchni z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze
60g/m2, 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm, 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9
cm x 50 cm wykonana z włókniny typu wetlaid, 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o
wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m2 i 2 warswtowego laminatu
chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 85 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna
gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w
sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aspetyki, 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  55  g/m2 oraz  włókninowej  warstwy
chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 85 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 140
g/m2.

Odp.: Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 7 i 12
Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  zgodnie  z  obowiązującą  dyrektywą  93/42/EWG  dotyczącą  wyrobów
medycznych, Zamawiający dopuszcza, aby na opakowaniu znajdowały się 4 etykiety samoprzylepne do
dokumentacji medycznej zawierające min. numer katalogowy, LOT, datę ważności, oraz nazwę brandu
jednoznacznie identyfikującą producenta.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14
Pakiet 1, poz. 1

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność

postępowania, umożliwi również  złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie

rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja

będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę  o zawyżonej wartości w

stosunku do wartości rynkowej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 15

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeli-

czeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet 10, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji

BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 17

Pakiet 10, poz. 1,2,3

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Pakiet 10, poz. 1,2,3

Czy zamawiający dopuści maski bez graficznego oznaczenia zewnętrznej strony? Zewnętrzna strona

jest  w kolorze zielonym, wewnętrzna strona biała,  co jest  wystarczającym oznakowaniem kierunku

użycia maski przez wykwalifikowany personel medyczny.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet 10, poz.4-5

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z prze-

liczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Pakiet 10, poz.4

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o

gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,

średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 21

Pakiet 10, poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki,

wiązany  na  troki,  niesterylny,  wykonany  z  włókniny  polipropylenowej,  o  gramaturze  25  g/m2,z

warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46

cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym,

rozmiar uniwersalny?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Pakiet 10, poz. 1-5

Prosimy o wydzielenie poz. 1-5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom ,

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi

Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonal-

ne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet 11, poz. 7

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem w formie dzianinowego ściągacza, w kolorze

białym, z bawełny?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 11, poz. 7

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeli-

czeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 25

Pakiet 11, poz. 8

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeli-

czeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 15, poz. 1-5,8,13

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji  1-5,8,13 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkuren-

cyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozy-

skanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konku-

rencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej warto-

ści w stosunku do wartości rynkowej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet 11, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  w ww. pozycji  śliniaków w op.  100 szt.,  z  odpowiednim
przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację, jaką
ilość opakowań należy wycenić – 17 op. czy 18 op.?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ. Należy wycenić 18 opakowań.

Pytanie 28

Pytanie od SIWZ, rozdz. 4

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Oferent
wykaże  wykonanie  2  dostaw  materiałów  opatrunkowych  oraz  1  dostawy  wyrobów  medycznych
jednorazowego użytku?

 Odp.:  Tak.
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Pytanie 29

Dotyczy wzoru umowy – §5 ust. 1 punkt d)

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisu  dot.  kar  umownych  za  opóźnienie  
z  „w wysokości  5% niezrealizowanej  części  zamówienia”  na  „w wysokości  2% niezrealizowanej
części zamówienia”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 30

Zapytania do Pakietu nr 13

Poz. 1 – Czy zamawiający dopuści do postępowania następujący zestaw do cięcia cesarskiego:

1. Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm 
posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się
wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający 
worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie 
ssaka i organizatory przewodów - 1szt.Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: folia PE 40 
mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2. W srefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie laminatem 
dwuwarstwowym: folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2. Łącza gramatura serwety 
min, 120g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów dla obu stref pow. 100cmH20. 
Odporność serwety na rozerwanie na sucho dla obu stref min, 70kPa. Odporność serwety na rozerwanie
na mokro dla strefy krytycznej min. 58kPa. 
2. Kocyk dziecięcy 90x120cm, biały - 1szt. 
3. Fartuch chirurgiczny wzmocniony, z włókniny SMS XL - 2szt. 
4. Fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, L - 1 szt
 Fartuchy do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 
g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości 
wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób 
zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem 
(troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju 
nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. . Zgodny z normą PN EN 
13795 - wymagania wysokie. Fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia 
2,1 Log 10 (liczby cząstek).
5. Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17N, 12W, znacznik RTG, biały) - 20 szt.
6. Kompres gazowy laparotomijny 45x45 (gaza 20N, 4W, znacznik RTG, biały ) - 5 szt.
7. Pojemnik na igły piankowo- magnetyczny, 10-cio polowy, żółty - 1szt.
8. Ręcznik z tkaniny wysoko chłonnej 48x40 cm – 2 szt.
9. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm - 1szt.
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10. osłona na stolik Mayo 79x145 cm – 1 szt.
11. opatrunek pooperacyjny 9x25cm – 1 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Poz. 2 – Czy zamawiający dopuści do postępowania następujący zestaw porodowy:
1. serweta pod pośladki 85x120 cm, z dodatkową warstwą wysokochłonną 50x35 cm, z dużą 

zintegrowaną kieszenią na płyny 82x79 cm, o gramaturze min. 160g/m2, odporność na przenikanie 
cieczy powyżej 150 cm H2O - 1 szt.

2. Kocyk dziecięcy 90x120cm, biały - 1szt
3.  podkład wysokochłonny 60x90 cm - 1 szt. 
4. zacisk do pępowiny – 1 szt.
5. kompres gazowy laparotomijny, 45x45 cm, (gaza 20 nitkowa, 4 warstwowa, znacznik RTG) kolor 
biały 3 szt.
6. kompres gazowy 10x10 cm, (gaza 17 nitkowa, 8 warstwowa, znacznik RTG) kolor biały - 10 szt.
7. nożyce chirurgiczne proste o długości 15 cm, wykonane ze stali nierdzewnej - 1 szt.
8. kleszczyki anatomiczne Pean proste 14 cm – 2 szt. 
9. Osłona na stół narzędziowy 100x150, obszar chłonny 75x150 cm, służąca jako owinięcie zestawu II. 
Gramatura min. 75 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 140 cm H2O - 1 szt. 
10. wkładka higieniczna 11x35cm – 1 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Pakiet 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, 

z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Pakiet 2, pozycja 1, 4 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’25sztuk, 

z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 34

Pakiet 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, 

z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Pakiet 2, pozycja 3, 5 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk,

z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Pakiet 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 17N 16W przy zachowaniu

pozostałych parametrów?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Pakiet 7, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 80 x 140cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Pakiet 7, pozycja 7 - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić asortyment zgodny

z „opisem produktu” czy kolumna „wymiary”?

Odp.: Zamawiający oczekuje serwety o wymiarach 80 x 140 cm.
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Pytanie 39

Pakiet  8,  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 40

Pakiet  8,  pozycja  2  – Czy  Zamawiający  dopuści,  aby  fartuch  posiadał  wzmocnienie  o  łącznej

gramaturze  40g/m2  (gramatura  fartucha  w  strefach  wzmocnionych  85g/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 41

Pakiet 8, pozycja 2 – Czy Zamawiający ma na myśli zestaw gdzie bluza + spodnie pakowane są razem

jako komplet?

Odp.: Zgodnie z opisem SIWZ, pakowane osobno.

Pytanie 42

Pakiet  10,  pozycja  1  – Zwracamy się  z  prośbą  o  odstąpienie  od  wymogu,  aby maska  posiadała

wyraźne oznaczenie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 43

Pakiet 10, pozycja 1, 2, 3 – Czy Zamawiający maski z wyraźnym oznaczeniem zewnętrznej strony

maski poprzez nazwę marki?

Odp.: Zamawiający wymaga wyraźnego oznaczenia zewnętrznej strony maski.

Pytanie 44

Pakiet  10,  pozycja  1  – Czy  Zamawiający  podanie  ceny  za  opakowanie  handlowe  a’50sztuk,  z

przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Pakiet  10,  pozycja  3  – Czy  Zamawiający  maski  3  warstwowe  wykonane  z  włókien

polipropylenowych?

Odp.: Tak.

Pytanie 46

Pakiet 10, pozycja 3 – Czy Zamawiający maski 3 warstwowe z zewnętrzną warstwą polipropylenową

oraz warstwą wewnętrzną wykonaną z włókna polipropylenowo-celulozowego przyjaznego dla skóry,

oraz warstwa filtracyjna - włóknina typu melt-blown?

Odp.: Tak.

Pytanie 47

Pakiet 10, pozycja 4-5 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby czepek zarejestrowany

był jako środek ochrony osobistej.

Odp.: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.
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Pytanie 48

Pakiet 10, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści czepek  w formie furażerki z tyłu ściągany gumką,

wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2

w części górnej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Pakiet 10, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do

umocowania,  wykonany  w  całości  z  perforowanej  włókniny  wiskozowej  o  gramaturze  25g/m2

zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/-

1cm.  Wysokość  części  przedniej  umożliwiająca  wywinięcie  i  utworzenie  dodatkowej  warstwy

stanowiącej zabezpieczenie przed potem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50

Pakiet  10,  pozycja  6  – Czy  Zamawiający  dopuści  podkład  ochronny  na  stół  operacyjny,

przeciwodleżynowy, 5-warstwowy: włóknina polipropylenowa, warstwa celulozowa, pulpa celulozowa

z SAP (superabsorbentem), warstwa celulozowe, oraz folia PE zabezpieczająca przed przesuwaniem się

i ślizganiem podkładu po powierzchni, chłonność 3820,18 ml, waga całkowita 280g, rdzeń chłonny o

wymiarach 50 x 280cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm

rozmiar 100 x 225 cm (+/-5cm)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Pakiet 10, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający,

wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu,

redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w

tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu, WVTR  3500 g/m2/24 h, rdzeń chłonny 52x80cm?
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Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Pakiet 11, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, 

z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

Pakiet 11, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, 

z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Pakiet 15, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści tampony pakowany 2 x 500szt z przeliczeniem

zamawianej ilości?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

Pakiet  15,  pozycja  14,  17  – Czy  Zamawiający  dopuści  opaski  gipsowe  pakowane  a’1sztuka  z

przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56

Pakiet  15,  pozycja  15  – Czy  Zamawiający  dopuści  podkład  podgipsowy pakowany a’6  sztuk,  z

przeliczeniem zamawianej ilości?
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Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57

Dot. Pakietu nr 7, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm o 

gramaturze 43 g/m2 z taśmą 9x50cm  ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

Dot. Pakietu nr 14, poz. 1. Czy Zamawiający wymaga kocyka w rozmiarze 160x75 cm? 

Odp.: Tak.

Pytania do projektu umowy:

Pytanie 59

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

Odp.: Tak.

Pytanie 60

Czy za dni robocze w rozumieniu umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak

 Pytanie 61

Czy  do  obowiązków  osoby  dostarczającej  towar  należeć  będzie  tylko  wyładowanie,  wniesienie  i

ustawienie w wyznaczonym miejscu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 62

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

przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  kara  umowna  zapisana  w  §  5  ust.  1  naliczana  była  od

niezrealizowanej wartości umowy? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64

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 65

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

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66

Czy Zamawiający zgadza się, aby numer umowy umieszczany był na załączniku do faktury, a nie na

fakturze? (dot. § 3 ust. 4).
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Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 67

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

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

PAKIET 5 – Wyroby z gazy niejałowe

Pytanie 68
Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych w 
opakowaniu jednostkowym a’100szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 200 op. a’ 
100szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 6 – Wyroby z gazy i inne

Pytanie 69
Poz.  nr  2,3 –  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  serwet  operacyjnych
sterylizowanych inną  niż  para  wodna  metodą  zwalidowanej  sterylizacji  przemysłowej  tj.  tlenkiem
etylenu? 
Zgodnie z normą dotyczącą sterylizacji wyrobów medycznych EN 556-1 wynika, że ustawodawca 
dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu 
medycznego określonego jako "sterylny" pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany. 
Dopuszczenie innych metod sterylizacji zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie 
ofert większej liczbie wykonawców. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70
Poz. nr 1-3 – Czy Zamawiający dopuści serwety w opakowaniu jednostkowym wyposażonym w min. 
1 samoprzylepną etykietę zawierającą nazwę wyrobu, datę ważności, serię oraz ilość sztuk w 
opakowaniu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

PAKIET 7 – Serwety
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Pytanie 71
Poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety do osuszania rąk,
wykonanej z celulozy, pakowanej w opakowanie jednostkowe a’2sztuki z jednoczesnym przeliczeniem
zamawianych ilości, tj 1800 x op. a’2szt.?

Odp.: Tak.

Pytanie 72
Poz. nr 7 – Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety na stolik Mayo
w  rozmiarze  80cmx145cm,  zgodnie  z  formularzem  asortymentowo-cenowym  (załącznik  nr  1  do
SIWZ)?

Odp.: Tak.

Pytanie 73
Poz. nr 9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na przewody posiadającego
na końcu jedną taśmę do mocowania?

Odp.: Tak.

Pytanie 74
Poz.  nr  1-9 –  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  jałowych  produktów
zaklasyfikowanych  jako  wyrób  medyczny  klasy  I,  co  będzie  potwierdzone  w  karcie  danych
technicznych zamiast na etykiecie produktu? 

Odp.: Tak.

PAKIET 13 – Zestawy

Pytanie 75
Poz. nr 1 – Czy  celem zapewnienia maksymalnej funkcjonalności oferowanych w zestawie fartuchów
tj. optymalnego dopasowania rozmiaru fartucha do użytkownika, Zamawiający oczekuje zaoferowania
fartuchów posiadających rozwiązanie  konstrukcyjne,  umożliwiające  zapięcie  fartucha  w dowolnym
miejscu górnej części pleców za pomocą przylepcorzepa wielokrotnego użytku oraz troków w pasie
(tzw. „sterylne plecy”)?

Odp.: Tak.

PROJEKT UMOWY
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Pytanie 76
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt. d wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 
zastąpione słowem „zwłoki”? 
§ 5, ust. 1 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie
ich wysokości w następującym zakresie:
-  pkt  a)  -  do  kwoty 1% wartości  dostarczanego przedmiotu  dostawy przez  Wykonawcę w sposób
nienależyty, sprzeczny z umową,
-  pkt b) c) - do kwoty 1% wartości niezrealizowanej części umowy
-  pkt d) do kwoty 1% wartości niezrealizowanej części zamówienia.
Uzasadnione  jest  aby  kara  umowna  była  naliczana  od  wartości  niezrealizowanej  części
umowy/dostawy,  nie  zaś  od  wartości  całej  umowy.  W przeciwnym razie,  taka  kara  byłaby rażąco
wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności
wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Mając  powyższe  na  uwadze,  zwraca  się  z  prośbą  o  obniżenie  wysokości  kar  umownych  oraz
modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77
Pakiet nr 1, pozycja 1 
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. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet? 
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Wydzielenie  pozycji  stworzy  Zamawiającemu  możliwości  na  składania  ofert  konkurencyjnych  co
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi

Odp.: Tak, zgoda.

Pytanie 79
Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie włókninowego opatrunku do mocowania kaniul o rozmiarze 
6x7 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80
Pakiet 1, poz. 3
Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na folii perforowanej o długości 2,5 cm x 9,14 m z 
odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81
Pakiet 1, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na tkaninie o długości 5 cm x 9,14 m z 
odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82
Pakiet 1, poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na tkaninie o długości 2,5 cm x 9,14 m z 
odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83
Pakiet 1, poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jedwabnego przylepca o długości 5 cm x 9,14 m z 
odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84
Pakiet 1, poz. 9
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foliowego opatrunku do mocowania kaniul bez wycięcia o
rozmiarze 4,5 cm x 4,5 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 85
Pakiet 3, po. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków samoprzylepnych do zamykania ran pakowanych po 6
szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań,  pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.:Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86
Pakiet 7, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej o wymiarach 45x50 cm, pozostałość 
zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87
Pakiet 7, poz. 7
Prosimy o Zamawiającego o dopuszczenie serwety na stolik mayo o rozmiarze 80x142 cm, składanej
rewersowo, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88
Pakiet 7, poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę o rozmiarze 36,5 x 72 cm, pozostałość
zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 89
Pakiet 7, poz. 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na przewody o rozmiarze 13x240 cm, pozostałość
zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 90
Pakiet 8, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o
gramaturze 41 g/m2 wyposażony w 4 troki (1 o dł. min. 45mm, 3 o dł. 35-40cm) o klejonych rękawach
w obszarze krytycznym. Rozmiar nadrukowany na fartuchu, wyposażony w dwa ręczniki do rąk w
rozmiarze 39x30mm. Rozmiar : S/M – XLL,  pozostałość zgodnie z SIWZ.
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Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 91
Pakiet 8, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o 
gramaturze 35 g/m2.Szwy wykonane metodą ultradźwiękową, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 92
Pakiet 8, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o
gramaturze 41 g/m2 . Wzmocnienie wykonane z folii o gramaturze 43 g/m2, gramatura fartucha w
miejscach wzmocnionych 96 g/m2. wyposażony w 4 troki (1 o dł. min. 45mm, 3 o dł. 35-40cm) .
Klejone  rękawy w obszarze  krytycznym.  Rozmiar  nadrukowany na  fartuchu,  wyposażony  w dwa
ręczniki do rąk w rozmiarze 39x30mm. Rozmiary: S/M-XLL. Pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 93
Pakiet 8, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o
gramaturze 35 g/m2, w miejscach wzmocnionych gramatura wynosi 30 g/m2. Szwy wykonane metodą
ultradźwiękową, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 94
Pakiet 8, poz. 3
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  ubrania  operacyjnego  występującego  tylko  w  kolorze
niebieskim.  Spodnie  wyposażone  w  taśmę  do  regulacji  rozmiaru.  Rozmiar:  S-XLL,  pozostałość
zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95
Pakiet 12, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy: 

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm, folia:  gramatura
podstawowa = 48 g/m2 i grubość ~50 μm, wzmocnienie: gramatura podstawowa = 30 ± 2 g/m2
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- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm
Serwety okrywające  pacjenta  wykonane z  mocnego,  chłonnego   na  całej  powierzchni  laminatu  2-
warstwowego  (polipropylen,  polietylen),  o  gramaturze  max.  55g/m2  a  w  obszarze  krytycznym
116g/m2.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 96
Pakiet 12, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm,  folia: gramatura
podstawowa = 48 g/m2 i grubość ~50 μm, wzmocnienie: gramatura podstawowa = 30 ± 2 g/m2
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm
Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-
warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze 55g/ m2.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 97
Pakiet 12, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

-  1  x  serweta  na  stolik  narzędziowy  152x190  cm  z  folii  PE  z  mikroteksturą  ze  wzmocnieniem
(owinięcie zestawu)
-  1  x  serweta  na  stolik  Mayo  80x142  cm z  folii  PE  ze  wzmocnieniem  składana  rewersowo,  o
gramaturze 95 g/m2.
- 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm, przylepna  
- 1 x  serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm,  przylepna
- 1 x  serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna
- 1 x  taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm 
Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni  laminatu 2-warstwowego o
gramaturze max.58g/m2  , o gramaturze  łącznej 110g/cm.

Odp.: Zgodnie z SIWZ
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Pytanie 98
Pakiet 12, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z  folii PE 50µ ze wzmocnieniem  (owiniecie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo, o gramaturze 95 g/m2.
- 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 z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 +/-2cm 
Tolerancja rozmiarów +/-2 cm
Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o
gramaturze max.58g/m2.

Odp.: Zgodnie z SIWZ
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