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WYKONAWCY 
 
 

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów 
włókninowych, znak sprawy 13/ZA/20, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 
01.04.2020 r., nr 528194-N-2020 
 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: Pakiet 16 Pozycja 1 

 „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie: 
Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół 
operacyjny w rozmiarze 100cm (+/-4cm) x 229cm (+/-5cm). Powierzchnia chłonna pikowana 
w rozmiarze 50cm (+/-2cm) x 205cm (+/-5cm). Chłonność min. 6L, potwierdzona przez 
producenta podkładu. W zestawie z dodatkową serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta 
w rozmiarze 101cm (+/-2cm) x 152cm (+/-4cm) i udźwigu min. 200kg. Opakowanie a 24.szt.” 

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 2: Pakiet 16 Pozycja 2 

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie: 
Jednorazowy wysokochłonny, oddychający  podkład higieniczny pod pacjenta, złożony z 
trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 
warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysoko chłonnego wkładu absorpcyjnego.  
Wymiary podkładu 90 cm  x  60cm ( +/- 2cm).  
Chłonność całkowita 1800 ml (Chłonność wg Rothwell ISO 11948-1.).  
Warstwa chłonna (rdzeń wysoko chłonny) o wymiarze całkowitym nie większym niż 52 x 80 
cm (tolerancja 2 cm).Opakowanie a. 10szt.” 

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
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zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 3: dotyczy Zapisów SIWZ  

„W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie 
stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów 
odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i 
pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień 
SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z 
art. 10a ust.5 Ustawy PZP). Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet 
zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej koresondencji (w tym składanie ofert) 
komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-
epidemicznego).” 

Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że wydłużony został termin składania i otwarcia ofert w 
celu zachowania dłuższego czasu wysłania oferty. W zakresie pozostałych dokumentów 
postępowania dopuszczona została forma elektroniczna.  
W przypadku oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej Zamawiający dopuszcza przesłanie oświadczenia w formie elektronicznej 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 
Pytanie 4: dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3  

 „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 7 poz. 3 niżej serwety 
wykonanej z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa 
+ włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2, spełniającej pozostałe wymagania 
zawarte w SIWZ?” 

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 5: dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3  

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 7 poz. 4 serwety o 
wymiarach 75x80cm, z przylepnym otworem o wymiarach 6x15cm, spełniającej pozostałe 
wymagania zawarte w SIWZ?” 

Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
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Pytanie 6: dotyczy Pakietu nr 7 poz. 5  
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 7 poz. 5 serwety z 
przylepnym otworem o wymiarach 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w 
SIWZ?” 

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 7: dotyczy Pakietu nr 7 poz. 6  

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 7 poz. 6 serwetek o 
wymiarach 30,5x34cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?” 

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 8: dotyczy Pakietu nr 7 poz. 7  

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 7 poz. 7 serwety na stolik 
typu Mayo, kształt worka, składanego w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad 
aseptyki, jałowa, rozmiar 79x145cm?” 

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 9: dotyczy Pakietu nr 7 poz. 8  

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 7 poz. 8 sterylnej osłony na 
kończynę wykonanej z elastycznego, nieprzemakalnego kratonu (materiał podobny do 
neoprenu) z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, rozmiar 22x75cm w zestawie z dwoma 
taśmami mocującymi 9x50cm. Na opakowaniu samoprzylepne etykiety przeznaczone do 
archiwizacji danych.” 

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
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Pytanie 10: dotyczy Pakietu nr 7 poz. 9  
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 7 poz. 9 sterylnego 
pokrowca na przewody, wykonanego z mocnej nieprzemakalnej folii PE, złożonego 
teleskopowo, z jedna taśmą i prostą końcówką, rozmiar 15x250cm?” 

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie11: dotyczy Pakietu nr 7 poz. 9  

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 7 poz. 9 sterylnego 
pokrowca na przewody, wykonanego z mocnej nieprzemakalnej folii PE, złożonego 
teleskopowo, z dwoma taśmami i perforowaną końcówką, rozmiar 15x240cm?” 

Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie12: dotyczy Pakietu nr 7  

 „Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego pod pakietem dot. klasy IIa reguła 7, gdyż 
asortyment opisany w zakresie pakietu nr 7 jest zgodnie z obowiązującymi normami 
klasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I sterylnej.” 

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie13: dotyczy Pakietu nr 7  

”Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu z etykietami zgodnymi z 
wymogami Dyrektywy 93/42/EWG, zawierającymi min. nr REF, LOT, datę ważności oraz 
identyfikację dostawcy (nazwa brandu)?” 

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie14: dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1  
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 12 poz. 1 niżej opisanego 
zestawu?.Zestaw serwet typu uniwersalne wzmocnione, sterylny, minimalny, przykładowy 
skład i wymiary: 
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 wysokochłonnym o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 15x50 
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 15x50 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 15x50 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 9 cm x 50 cm wykonana z włókniny 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm wykonana 
z folii PE o gramaturze 55g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze 
wzmocnionym o gramaturze 85 g/m2 oraz wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w 
strefie wzmocnionej 140 g/m2. Osłona w postaci worka, składana w sposób ułatwiający 
założenie z zachowaniem zasad aseptyki, 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 30 g/m2. 
Łączna gramatura w strefie chłonnej - 85 g/m2.” 

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie15: dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 12 poz. 2 niżej opisanego 
zestawu?. Zestaw serwet typu uniwersalnych, sterylny, minimalny, przykładowy skład i 
wymiary : 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 140cm x 250cm wykonana na całej 
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powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 1 x serweta 
samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana na całej powierzchni z laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2, 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 
90cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego 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, 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o 
wymiarach 79 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 i 2 warstwowego 
laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 85 g/m2 oraz wymiarach 65 
cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Osłona w postaci worka, 
składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, 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 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 85 g/m2.” 

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 16: Pakiet nr 7 poz. 1, 4, 5 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z laminatu dwuwarstwowego o 
gramaturze 40,2 g/m2?” 

Odpowiedź 16: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 17: Pakiet nr 7 poz. 6 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników pakowanych a’ 2 szt. z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?” 

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przelicze-
niem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 18: Pakiet nr 7 poz. 7 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo składanej w 
sposób umożliwiający aseptyczną aplikację?” 
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Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 19: Pakiet nr 7 poz. 8 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 24 x 
80 cm?” 

Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 20: Pakiet nr 7 poz. 9 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na przewody w opakowaniu 
bez 2 etykiet samoprzylepnych?” 

Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 21: Dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ 

„Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu: 
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności 
niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła 
Wyższa. 
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 
Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w 
szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji 
państwowej itp. 
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą 



 
 
 

Postępowanie na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych;  
znak sprawy: 13/ZA/20 

8 
 

Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą 
zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca 
okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w 
takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych 
dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony 
mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze 
Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych 
usług. 
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, 
że Strony postanowiły inaczej.” 

Odpowiedź 21: Zamawiający wprowadza do wzoru umowy zapis jak niżej stanowiący paragraf 14, 
analogicznie zmienia się numeracja dalszych paragrafów: 
„§ 14. 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy 
danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz 
niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 
uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, 
pożary, powodzie, epidemie. 
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 
okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne 
rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację 
swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać 
racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły 
Wyższej. 
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań 
oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.” 
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zmodyfikowana o zmodyfikowane zapisy wzoru umowy. 
 
Pytanie 22: dotyczy Umowy § 2 pkt. 5 

„Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w przypadku wystąpienia okoliczności 
traktowanych jako Siła Wyższa.” 

Odpowiedź 22: Zamawiający modyfikuje zapis § 2 pkt. 5 wzoru umowy zapis jak niżej: 
„§ 2 pkt 5 W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w ust.1 lub w przypadku 
niedotrzymania terminu realizacji reklamacji Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy 
faksem, ma prawo zakupić tę partię towaru u innego dostawcy i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. 
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W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów związanych z zaku-
pioną przez Zamawiającego partią towaru i Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, 
o której mowa w § 5 ust. 1.Sytuacja ta nie będzie miała zastosowania do opóźnień w dostawie spowo-
dowanych Siłą wyższą.” 
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zmodyfikowana o zmodyfikowane zapisy wzoru umowy. 
 
Pytanie 23: Dotyczy Umowy § 5 

„Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. paragrafu.” 
Odpowiedź 23: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 24: Pakiet 1, poz. 1 

„Czy Zamawiający wydzieli poz. 1  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym 
firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym 
samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści 
finansowych?” 

Odpowiedź 24: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 25: Pakiet 1, poz. 1 

„Prosimy Zmawiającego o możliwość składania oferty na wybrane pozycje z pakietu. Ze 
względu na jego różnorodność asortymentową i wartość zabieg taki 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.” 

Odpowiedź 25: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 26: Pakiet 1, poz. 1 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny  plastra do mocowania kaniul za 
opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczenie w formularzu asortymentowo-
cenowym?” 

Odpowiedź 26: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przelicze-
niem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 27: Pakiet 1, poz. 1 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej do 4 miejsc po 
przecinku?” 

Odpowiedź 27: Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 28: Zadanie nr 14 

„Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający kocyk bez motywu dziecięcego? Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ” 

Odpowiedź 28: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 29: Wzór mowy - Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów: 

1. „Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograni-
czeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w 
transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony 
nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin reali-
zacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie 
brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytu-
acji, 

2. Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest 
czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw 
cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przy-
padku niedotrzymania tych terminów.” 

Odpowiedź 29: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21. 
 
Pytanie 30: Wzór umowy - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu: 
Siła Wyższa 

1.       „Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające 
z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
2.       Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 
Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć 
i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 
wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.  
3.       W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia 
lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą 
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Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, 
alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi 
kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim 
jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, 
jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.  
4.       Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony 
mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron 
dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  
5.       Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, 
że Strony postanowiły inaczej.” 

Odpowiedź 30: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21. 
 
Pytanie 31: „Pakiet 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe 

a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?” 
Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przelicze-
niem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 32: „Pakiet 1, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?” 
Odpowiedź 32: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 33: „Pakiet 4, pozycja 7-9 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 7-9 (serwety 

operacyjne) do osobnego pakietu? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania 
umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy 
wybór oferty najkorzystniejszej.” 

Odpowiedź 33: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 34: „Pakiet 4, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’3szt z przeliczeniem 

podanych ilości?” 
Odpowiedź 34: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przelicze-
niem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 35: „Pakiet 7, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę celulozową do osuszania 
rąk, pakowaną pojedynczo?” 

Odpowiedź 35: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk 
w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w 
celu porównywalności ofert. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych 
opakowań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - 
modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 36: „Pakiet 8, pozycja 3 – Czy Zamawiający ma na myśli zestaw gdzie bluza + spodnie 

pakowane są razem jako komplet?” 
Odpowiedź 36: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – kompletu pakowanego razem - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem 
- modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” i „J.m” nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 37: „Pakiet 14, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: 

1 szt podkład chłonny 60 x 60 cm, 2 szt serweta chłonna dla noworodka 75 x 80cm, 1 szt 
czapeczka dla noworodka, 1 szt kocyk flanelowy 160 x 75cm?” 

Odpowiedź 37: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 38: „Pakiet 14, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: 

1 szt podkład chłonny 60 x 90 cm, 4 szt kompresy z gazy 17N 12W z nitką RTG 10 x 10cm, 
1 szt czapeczka dla noworodka, 1 szt kocyk flanelowy 80 x 90 cm?” 

Odpowiedź 38: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 39: „Pakiet 15, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści tampony z celulozy pakowane 2 x 500szt 

z przeliczeniem zamawianej ilości?” 
Odpowiedź 39: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przelicze-
niem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie skorygowane 
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zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 40: „Pakiet 15, pozycja 14, 17 – Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1sztuka 

z przeliczeniem zamawianej ilości?” 
Odpowiedź 40: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przelicze-
niem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 41: „Pakiet 15, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 

minut?” 
Odpowiedź 41: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 42: „Pakiet 15, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’6 

sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?” 
Odpowiedź 42: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przelicze-
niem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 43: „Pakiet 16, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w 

rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu 
warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy 
celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej 
folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml?” 

Odpowiedź 43: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 44: „Pakiet 16, pozycja 2 – 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; Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². 
Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z 
superabsorbentem o gramaturze 125g /m².”   

Odpowiedź 44: : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przy-
padku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane za-
pisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 45: „dotyczy pakietu 9 pozycja 1: 

Czy zamawiający w pakiecie 9 pozycja 1 dopuści do postępowania zestaw: 
Zestaw serwet do laparoskopii brzuszno-kroczowej : sterylny, minimalny skład i wymiary :                     
 1 x serweta 250/175/270 x 260 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
samoprzylepnym w kształcie prostokąta o wymiarach 25 x 30 cm oraz otworem 
samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 13 cm x 24 cm zabezpieczonym klapką, 
zintegrowana serweta 38x64 cm, oraz organizatory przewodów i 4 zintegrowane kieszenie. 
wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 
60 g/m2, w strefach krytycznych posiadająca wzmocnienie w postaci łaty z włókniny 
chłonnej o gramaturze min 71 g /m2.  
 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 18 x 25 cm, 
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 49 cm  
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2,5 x 30 cm 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm wykonana z 
folii PE o gramaturze 55 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o 
wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej min 80 g/m2. Osłona 
w kształcie worka 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 gramaturze 23 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 
- 73 g/m2.”  

Odpowiedź 45: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 



 
 
 

Postępowanie na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych;  
znak sprawy: 13/ZA/20 

15 
 

nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 46: „dotyczy pakietu 9 pozycja 2: 

Czy zamawiający w pakiecie 9 pozycja 2 dopuści do postępowania zestaw: 
Zestaw serwet do operacji ginekologicznych dolnych  sterylny, minimalny skład i wymiary: 
 1 x serweta o wymiarach 200/270 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z 
otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 13 cm x 24 cm, dodatkowa serweta 
ginekologiczna o wymiarach 60x 116 cm, z przyklejanym otworem 8x11cm, zintegrowany 
worek do przechwytywania płynów z możliwością przymocowania serwety do fartucha za 
pomocą taśmy. Serweta podstawowa wykonana z hydrofobowej włókniny dwuwarstwowej 
o gramaturze min 60 g/m2,  w strefie krytycznej – dodatkowa serweta ginekologiczna  
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 119 g/m2, 
  2 x ręcznik chłonny o wymiarach 18 x 25 cm 
 1 x organizator przewodów samoprzylepny 9 x 18 cm, 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm wykonana z 
folii PE o gramaturze 55 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o 
wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej min 80 g/m2. Osłona 
w kształcie worka 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 gramaturze 23 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 
- 73 g/m2.” 

Odpowiedź 46: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 47: „dotyczy pakietu 9 pozycja 3: 

Czy zamawiający w pakiecie 9 pozycja 3 dopuści do postępowania zestaw: 
Zestaw do laparotomii sterylny, minimalny przykładowy skład i wymiary :           
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200/270cm x 320cm z otworem o wymiarach 23 
cm x 36 cm wypełnionym folią chirurgiczną, wykonana z włókniny o gramaturze 68 g/m2,  
w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 50g/m2, 
zintegrowana z organizatorami przewodów.” 

Odpowiedź 47: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
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Pytanie 48: „dotyczy pakietu 9 pozycja 3: 
Czy zamawiający w pakiecie 9 pozycja 3 dopuści do postępowania zestaw: 
Zestaw do laparotomii sterylny, minimalny skład i wymiary:      
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 315 cm z otworem o wymiarach 11 cm x 
22 cm, wykonana z włókniny o gramaturze 73 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we 
wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 50 g/m2.  
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 gramaturze 23 g/m2. Łączna gramatura w strefie 
chłonnej - 73 g/m2.” 

Odpowiedź 48: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 49: „ dotyczy pakietu 12 pozycja 1: 

Czy zamawiający w pakiecie 12 pozycja 1 dopuści do postępowania zestaw:  
Zestaw serwet typu uniwersalne wzmocnione, sterylny, minimalny, skład i wymiary:  
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 73g/m2 w strefie krytycznej 
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 50 g/m2 i wymiarach 20 cm x 
55 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura 
w strefie wzmocnionej 123 g/m2 
 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 175 cm x 175cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 73 g/m2 w strefie krytycznej 
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 50 g/m2 i wymiarach 20 cm x 
55 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura 
w strefie wzmocnionej 123 g/m2 
 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 73 g/m2 w strefie krytycznej 
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 50 g/m2 i wymiarach 20 cm x 
55 cm, Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 123 g/m2 
 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 18 x 25 cm 
 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 49 cm wykonana z włókniny   
 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm wykonana 
z folii PE o gramaturze 55 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o 
wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej min 80 g/m2. Osłona 
w kształcie worka 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 gramaturze 23 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 
- 73 g/m2.” 



 
 
 

Postępowanie na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych;  
znak sprawy: 13/ZA/20 

17 
 

Odpowiedź 49: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 50: „dotyczy pakietu 12 pozycja 2: 

Czy zamawiający w pakiecie 12 pozycja 2 dopuści do postępowania zestaw:  
Zestaw serwet typu uniwersalnych, sterylny, minimalny,  skład i wymiary : 
 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240 cm wykonana z warstwy 
nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 
min 100 cm x 240 cm i gramaturze 23 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 73 g/m2 
 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 175 cm x 175 cm wykonana z warstwy 
nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 
100 cm x 175 cm i gramaturze 23 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 73 g/m2 
 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy 
nieprzemakalnej o gramaturze 73 g/m2  
 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 18 x 25 cm,  
 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 49 cm wykonana z włókniny   
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm wykonana z 
folii PE o gramaturze 55 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o 
wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej min 80 g/m2. Osłona 
w kształcie worka 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 gramaturze 23 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 
- 73 g/m2.” 

Odpowiedź 50: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 51: „ dotyczy pakietu 13 pozycja 1: 

Czy zamawiający w pakiecie 13 pozycja 1 dopuści do postępowania zestaw:  
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu); 
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1 x serweta na stolik Mayo, 79 x 145 cm;  
1 x serweta do cięcia cesarskiego 175/250 x 300 cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną 
o wymiarach 38x32 cm z wycięciem w rozmiarze 18x16cm, z zintegrowanym 
organizatorem przewodów i workiem na płyny 360 stopni, wykonana z laminatu 
dwuwarstwowego PE+włóknina wiskozowa chłonnego i nieprzemakalnego na całej 
powierzchni o gram. min.60 g/m2 i dodatkowej warstwy chłonnej w strefach krytycznych o 
gramaturze min 60 g/m2.  
1 x serweta włókninowa chłonna dla noworodka 100x100 cm; 
1 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy rozmiar L;  
2 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy  rozmiar XL; 
5 x chusta z gazy z elementem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek; 
20 x kompres z gazy z elementem RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek przewiązywane po 
10 sztuk; 
1 x opatrunek pooperacyjny przylepny 25 x 9 cm; 
2 x ręcznik celulozowy min. 18x25 cm.” 

Odpowiedź 51: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 52: „dotyczy pakietu 13 pozycja 2: 

Czy zamawiający w pakiecie 13 pozycja 2 dopuści do postępowania zestaw:  
1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu); 
1 x serweta pod pośladki 85 x 120 cm z workiem na płyny, wykonana z laminatu 
dwuwarstwowego PE+włóknina wiskozowa, chłonnego i nieprzemakalnego na całej 
powierzchni o gram. min. 165 g/m2. 
1 x serweta włókninowa chłonna dla noworodka 100 x 100 cm;  
1 x nożyczki metalowe chirurgiczne proste tępo-tępe min.14,5 cm;  
2 x kleszczyki metalowe anatomiczne Pean proste 14 cm; 
1 x zacisk do pępowiny, 
3 x chusta z gazy z elementem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek; 
10 x kompres z gazy 10 x 10 cm 8 warstw 17 nitek; 
1 x podkład chłonny celulozowy 60 x 90 cm;  
1 x wkładka higieniczna 11 x 35 cm.” 

Odpowiedź 52: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
 



 
 
 

Postępowanie na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych;  
znak sprawy: 13/ZA/20 

19 
 

Pytanie 53: „Dotyczy Pakietu 9, poz. 1 i 3  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do laparoskopii 
brzuszno- kroczowej/lapartomii z laminatu dwuwarstwowego PE/PP, gramatura min. 57,5 
g/m2 składającego się z:  
a)  1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, z laminatu dwuwarstwowego 
PE/PP, o gramaturze w strefie chłonnej 83 g/m2  
b)  4 celulozowe ręczniki chłonne o wymiarach 25 cm x 19  
c)  2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm  
d)  1 serweta samoprzylepna 75 x 75 cm  
e)  1 serweta 231x245/220 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem 24x28 
cm, ze  
zintegrowanymi nogawicami, dwoma organizatorami przewodów (łącznie na 6 prze-
wodów) oraz dwoma kieszeniami dwukomorowymi. Serweta posiada samoprzylepny otwór 
w części kroczowej o wymiarach 10 x 24 cm zabezpieczony klapką. Serweta wykonana z 
chłonnego laminatu, dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 57,5 
g/m2.”  

Odpowiedź 53: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 54: „Dotyczy Pakietu 9, poz. 2  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji ginekologicz-
nych składającego się z:  
a)  1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, z laminatu dwuwarstwowego 
PE/PP, o gramaturze w strefie chłonnej 83 g/m2  
b)  2 ręczniki do rąk 25 x 19cm  
c)  1 taśma przylepna 10 x 50 cm  
d)  1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/250 x 200cm ze zintegrowanymi 
osłonami na  
kończyny, samoprzylepnym otworem 9 x 13 cm i zbiornikiem na płyny. Serweta wykonana 
z chłonnego laminatu, dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 
57,5 g/m2.”  

Odpowiedź 54: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 55: „Dotyczy Pakietu 12, poz. 1  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmoc-
nionego składającego się z:  
a)  1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego  
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m2, w strefie 
krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min. 94 g/m2 i o 
wymiarach 20 cm x 50 cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 151,5 g/m2.  
b)  1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 175cm wykonana z chłonnego  
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i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m2, w strefie 
krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min. 94 g/m2 i o 
wymiarach 20 cm x 50 cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 151,5 g/m2. c) 2 
x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i  
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m2, w strefie kry-
tycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min. 94 g/m2 
i o wymiarach 20 cm x 50 cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 151,5 g/m2.  
d)  4 x ręcznik chłonny o wymiarach 25 cm x 19 cm  
e)  1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny  
f)  1 x osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE 
o gramaturze 35 g/m2 i laminatu chłonnego o gramaturze 30 g/m2 oraz o wymiarach w 
strefie chłonnej 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 65 g/m2. 
Osłona w postaci umożliwiającej aseptyczną aplikację.  
g)  1 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm 
x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wy-
miarach 64 cm x 190 cm. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 83 g/m2.”  

Odpowiedź 55: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 56: „Dotyczy Pakietu 12, poz. 2  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego skła-
dającego się z:  
a)  1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego  
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m2  
b)  1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 175cm wykonana z chłonnego  
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m2  
c)  2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego 
 i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m2  
d)  4 x ręcznik chłonny o wymiarach 25 cm x 19 cm  
e)  1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny  
f)  1 x osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE 
o gramaturze 35 g/m2 i laminatu chłonnego o gramaturze 30 g/m2 oraz o wymiarach w 
strefie chłonnej 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 65 g/m2. 
Osłona w postaci umożliwiającej aseptyczną aplikację  
g)  1 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm 
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x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wy-
miarach 64 cm x 190 cm. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 83 g/m2.”  

Odpowiedź 56: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 57: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 pozycji 2 włókninowy opatrunek wyspowy, 

sterylny w rozmiarze 5 cm x 7 cm ?” 
Odpowiedź 57: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
   
Pytanie 58: „Pakiet 5, poz. 1,3-4 Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe lub 13 

nitkowe 12 warstwowe?” 
Odpowiedź 58: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – kompresów 17-nitkowych 8-warstwowych -przy zachowaniu dodatkowych wymagań okre-
ślonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozy-
cji. 
    
Pytanie 59: „Pakiet 5, poz. 3 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 sz.  

z przeliczeniem ilości?” 
Odpowiedź 59: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przelicze-
niem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 60: „Pakiet 6, poz. 1-3 Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe lub 13 

nitkowe 12 warstwowe?” 
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Odpowiedź 60: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – kompresów 17-nitkowych 8-warstwowych -przy zachowaniu 
dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 61: „Pakiet 6, poz. 1-3,6 Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,6 do osobnego pakietu, takie 

rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 
konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie 
oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?” 

Odpowiedź 61: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 

 
Pytanie 62: „Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem 

związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych 
w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na 
formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu 
przekazania dokumentów w formie elektronicznej. 
Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd 
Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień 
Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości poniżej progów unijnych. 
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką 
korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy 
jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej 
możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie 
art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy 
obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do 
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w 
postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie 
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internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający 
wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom 
dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.” 

Odpowiedź 62: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 
 
Pytanie 63: „Dot. Pakietu nr 4, poz. 8-9 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w pozycji 8 i 9 wymaga 

klasy II a reguły 7?” 
Odpowiedź 63: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w poz. 8 i 9 pakietu nr 4 - wymaga 
zaoferowania asortymentu spełniającego wymagania „klasa II a reguła 7”. 

 
Pytanie 64: „Dot. Pakietu nr 4, poz. 10-11 Czy Zamawiający dopuści tupfery 17 nitkowe?” 
Odpowiedź 64: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 65: „Dot. Pakietu nr 5, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 9x9 cm?.” 
Odpowiedź 65: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 66: „Dot. Pakietu nr 5, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’100 szt z 

przeliczeniem zamawianych ilości?” 
Odpowiedź 66: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przelicze-
niem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 67: „Dot. Pakietu nr 7, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30 x 

80 cm o gramaturze 43 g/m2 z taśmą 9x50cm?” 
Odpowiedź 67: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 68: „Dot. Pakietu nr 7, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 
37x120 cm o gramaturze 56  g/m2 z 2 taśmami 9x50cm?” 

Odpowiedź 68: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 69: „Dot. Pakietu nr 7, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści osłonę o rozmiarze 13 x 235 cm?” 
Odpowiedź 69: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 70: „Dot. Pakietu nr 8, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny z 

włókniny typu SMS 35g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym 
mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy 
wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 
5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu 
zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze 
wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą 
ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. 
Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat.  
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 78N w kierunku wzdłużnym i min. 43N w 
kierunku poprzecznym; pylenie max 2,4 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 
49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143kPa, na mokro 121kPa – parametry 
potwierdzone kartą danych technicznych. 
Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z 
wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie 
głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.” 

Odpowiedź 70: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 71: „Dot. Pakietu nr 8, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch 

chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym 
laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o 
gramaturze min. 40g/m2.  W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi 
fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). 
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Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną 
kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym 
mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy 
wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 
5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu 
zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze 
wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą 
ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. 
Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Odporność na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 49cmH2O, 
wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa- 
parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Wersja z ręcznikami – fartuch 
pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny 
kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier 
krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.” 

Odpowiedź 71: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 72: „Dot. Pakietu nr 11, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni z laminatu 

podfoliowanego?” 
Odpowiedź 72: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 73: „Dot. Pakietu nr 11, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 35 g /m2?” 
Odpowiedź 73: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 74: „Dot. Pakietu nr 12, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:  
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serweta z przylepcem 1 

Gramatura 
56 g/m2 + 

łata 
chłonna 

240x150 
(37,5x70) 

serweta z przylepcem 1 

Gramatura 
56 g/m2 + 

łata 
chłonna 

200x170 
(37,5x70) 

serweta z przylepcem - 
przylepiec na szerszym boku 2 

Gramatura 
56 g/m2 + 

łata 
chłonna 

90x75 
(37,5x70) 

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

serwetki do rąk 2 włók. kom. 40x20 
” 
Odpowiedź 74: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.  
 
Pytanie 75: „Dot. Pakietu nr 14, poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu dla 

noworodka, zawierającego podkład chłonny o chłonności min.  1400 ml?” 
Odpowiedź 75: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 76: „Dot. Pakietu nr 14, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu dla 

noworodka, zapakowanego w torebkę papierowo-foliową?” 
Odpowiedź 76: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 77: „Dot. Pakietu nr 14, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty pozytywnej 

opinii Centrum Zdrowia Dziecka dla zestawu dla noworodka?” 
Odpowiedź 77: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 78: „Dot. Pakietu nr 15, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie 2 x 500 szt z 

przeliczeniem zamawianych ilości?” 
Odpowiedź 78: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przelicze-
niem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań. 
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Pytania od 79 do 82 dot. projektu umowy: 
 
Pytanie 79: „Czy bieg terminu dostaw podstawowych oraz reklamacji przypadać ma w dni robocze?” 
Odpowiedź 79: Zgodnie z § 2 oraz § 3 wzoru umowy Zamawiający określił bieg terminu jako dni 
robocze. 
 
Pytanie 80: „Czy za dni robocze w rozumieniu umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?” 
Odpowiedź 80: Tak, Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu umowy uważane 
będą dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
Pytanie 81: „Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić w § 5 ust. 2 słowo „opóźnienie” słowem zwłoki?” 
Odpowiedź 81: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 
 
Pytanie 82: „Czy Zamawiający zgadza się, aby numer umowy umieszczany był na załączniku do faktury, 

a nie na fakturze? (dot. § 4 ust. 1).” 
Odpowiedź 82: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednak zwraca umowę, że numer 

umowy może być zawarty na fakturze w jej opisie, jeżeli system w obsługiwaniu któ-
rego jest wykonawca przewiduje takie pole. 

 
Pytanie 83: „Zawracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w 

formie elektronicznej przy użyciu wybranej przez Zamawiającego platformy 
zakupowej. 
Obecnie panująca sytuacja w kraju, zalecenia Głównego Inspektora 
Sanitarnego jak i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w 
Polsce, w ogromnym stopniu utrudniają niestety dostarczenie ofert w formie 
papierowej ze względu na trudności w  doręczeniach realizowanych za 
pośrednictwem operatorów pocztowych jak i z powodu tego iż wiele firm pracuje 
w trybie home office. Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do postanowień 
ww. ustawy Prawo zamówień publicznych oferta elektroniczna jest nie tylko 
równa pisemnej, lecz wręcz jest rekomendowaną formą kontaktu wykonawcy z 
Zamawiającym 
W przypadku braku wyrażenia zgody na powyższe prosimy aby wraz z 
odpowiedziami Zamawiający przesunął tak termin składania ofert aby 
Wykonawcy mieli min 4 dni robocze na skuteczne przygotowanie i dostarczenie 
oferty.” 

Odpowiedź 83: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 
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Pytanie 84: „Pakiet nr 4 poz. 4 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów gazowych 
17N8W 10cm x10cm a’20szt. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 

Odpowiedź 84: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 85: „Pakiet nr 4 poz. 7-9 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga serwet 

operacyjnych w klasie IIa, reguła 7.” 
Odpowiedź 85: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63 Zamawiający poprawia omyłkę pisarską 
w poz. 8 i 9 pakietu nr 4 - wymaga zaoferowania asortymentu spełniającego wymagania „klasa II 
a reguła 7”. 
 
Pytanie 86: „Pakiet nr 4 poz. 7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety opera-
cyjnej pakowanej a’1szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie 
z SIWZ.” 
Odpowiedź 86: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
Poz.7 pakietu nr 4 to kompresy gazowe jałowe z nitką RTG. 
 
Pytanie 87: „Pakiet nr 4 poz. 8 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania 

serwety operacyjnej 17N8W. 
 Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 
Odpowiedź 87: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – kompresów 17-nitkowych 8-warstwowych -przy zachowaniu dodatkowych wymagań okre-
ślonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozy-
cji. 
 
Pytanie 88: „Pakiet nr 4 poz. 10 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania 

tupferów gazowych w kształcie kuli. 
 Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 
Odpowiedź 88: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
Poz.10 pakietu nr 4 to serweta operacyjna jałowa, z nitką RTG  i tasiemką. 
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Pytanie 89: „Pakiet nr 5 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania 
kompresów gazowych niejałowych 17N12W. 

 Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 
Odpowiedź 89: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 90: „Pakiet nr 5 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania 

kompresów gazowych niejałowych w opakowaniu jednostkowym a’100szt, z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.” 

Odpowiedź 90: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przelicze-
niem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 91: „Pakiet nr 8 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania 

fartucha chirurgicznego sterylnego z włókniny SMMMS o gram. min. 35g/m2. 
Do fartucha dołączone dwa 2 wiskozowe ręczniki  30x40cm. 

 Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 
Odpowiedź 91: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 92: „Pakiet nr 8 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania 

fartucha chirurgicznego sterylnego wzmocnionego z włókniny SMMMS o gram. 
min. 35g/m2, wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem 
polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m² Do fartucha 
dołączone dwa 2 wiskozowe ręczniki  30x40cm. 

 Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ” 
Odpowiedź 92: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
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zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 93: „Pakiet nr 8 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania 

ubrania operacyjnego pakowanego razem (bluza+spodnie). 
 Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 
Odpowiedź 93: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” i „J.m” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 94: „Pakiet 4 Poz. 6 – czy Zamawiający odstąpi od wymogu przewiązania kompresów po 10szt 

i  dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych ułożonych w 
opakowaniu jednostkowym w dwóch osobnych, leżących obok siebie stosach po 10 sztuk?   
Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej oferty co zwiększy konkurencyjność 
postępowania i umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie korzystnej cenowo oferty.” 

Odpowiedź 94: Zamawiający wskazuję, iż w poz. 6 pakietu nr 10 wymaga zaoferowania kompre-
sów zawierających 10 szt /op.  
 
Pytanie 95: „Pakiet 4 Poz. 8,9 – prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający 

miał na myśli serwety operacyjne sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasa II a reguła 7 
(zamiast klasy II a reguła 8 czy 9)?” 

Odpowiedź 95: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63 Zamawiający poprawia omyłkę pisarską 
w poz. 8 i 9 pakietu nr 4 - wymaga zaoferowania asortymentu spełniającego wymagania „klasa II 
a reguła 7”. 
 
Pytanie 96: „Pakiet 4 Poz. 1-11 – Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane produkty posiadały na 

opakowaniu jednostkowy samoprzylepną etykietę, niezbędną do wklejenia do 
dokumentacji pacjenta oraz zawierającą informacje identyfikujące wyrób tj. numer 
katalogowy, LOT, datę ważności, ilość sztuk w opakowaniu, nazwę producenta?” 

Odpowiedź 96: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym; wymaga zaoferowania asortymentu posiadającego etykietę kontrolną do 
przeklejenia do dokumentacji medycznej. 
 
Pytanie 97: „Pakiet 5 Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazo-

wych niejałowych w opakowaniu jednostkowym a’100szt, z jednoczesnym przeliczeniem za-
mawianych ilości, tj. 200 op. a’ 100szt.?” 
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Odpowiedź 97: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przelicze-
niem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu ceno-
wym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 98: „Pakiet 7 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.?” 

Odpowiedź 98: Zamawiający dopuszcza asortyment  opisany w pytaniu oraz inną ilość sztuk w 
opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w 
celu porównywalności ofert. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych 
opakowań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - 
modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 99: „Pakiet 7 Poz. nr 9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na 

kończynę bez taśmy lub z taśmą pakowaną osobno? Pozytywna odpowiedź umożliwi nam 
złożenie ważnej oferty co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi 
Zamawiającemu wybór faktycznie korzystnej cenowo oferty.” 

Odpowiedź 99: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – osłony z taśmą pakowaną osobno-przy zachowaniu dodatkowych 
wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 100: „Pakiet 7 Poz. nr 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na 

przewody posiadającego na końcu jedną taśmę do mocowania?” 
Odpowiedź 100: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
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Pytanie 101: „Pakiet 7 Poz. nr 1-10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych 
produktów zaklasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy I, co będzie potwierdzone w 
karcie danych technicznych zamiast na etykiecie produktu?” 

Odpowiedź 101: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 102: „Pakiet 8 Poz. nr 1,2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów 

pełnobarierowych, wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2 ( w przypadku 
fartucha wzmocnionego  w poz. 2 - gramatura w miejscach wzmocnień min. 70g/m2), 
posiadających zamiast rzepu zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku pozwalająca na 
zapięcie fartucha w dowolnym miejscu górnej części pleców i optymalne dopasowanie 
rozmiaru fartucha do użytkownika. W opakowaniu 2 ręczniki celulozowe do osuszania rąk 
o wymiarach min. 30x30cm. Pozostałe parametry bez zmian.” 

Odpowiedź 102: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 103: „Pakiet 8 Poz. nr 1,2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów w 

rozmiarze M-XXL?” 
Odpowiedź 103: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 104: „Pakiet 8 Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań 

operacyjnych w których bluza i spodnie jako komplet, pakowane są w jedno opakowanie 
foliowe?” 

Odpowiedź 104: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
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w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – kompletu pakowanego razem - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych 
przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja-
śnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” i „J.m” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozy-
cji. 
 
Pytanie 105: „Pakiet 8 Poz. nr 3 – w związku iż w pozycji nr 3 wymagane są podkłady nie będące 

produktem sterylnym, barierowym, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu 
posiadania etykiet samoprzylepnych na opakowaniu jednostkowym.” 

Odpowiedź 105: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 106: „Pakiet 10 Poz. nr 1,3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek 

chirurgicznych wykonanych z 3-warstwowej włókniny polipropylenowej, spełniających 
wymagania normy EN 14683 (typ II) o skuteczności filtracji bakterii min. 98%?” 

Odpowiedź 106: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 107: „Pakiet 10 Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek 

chirurgicznych 4-warstwowwych, bez osłony na oczy, spełniających wymagania normy EN 
14683 (typ IIR) o skuteczności filtracji bakterii min. 99,9%? Lub w przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu celem dopuszczenia 
konkurencji w zakresie tego pakietu i możliwości złożenia przez naszą firmę ważnej i 
konkurencyjnej cenowo oferty, a tym samym pozwoli Zamawiającemu na wybór faktycznie 
korzystnej oferty.” 

Odpowiedź 107: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pyta-
niu. 
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Pytanie 108: „Pakiet 10 Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka o kroju 
furażerki, wykonany w całości z włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2, wiązany z tyłu 
na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia.” 

Odpowiedź 108: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 109: „Pakiet 13 Poz. nr 1 – Czy celem zapewnienia maksymalnej funkcjonalności oferowanych 

w zestawie fartuchów tj. optymalnego dopasowania rozmiaru fartucha do użytkownika, Za-
mawiający oczekuje zaoferowania fartuchów posiadających rozwiązanie konstrukcyjne, 
umożliwiające zapięcie fartucha w dowolnym miejscu górnej części pleców za pomocą przy-
lepcorzepa wielokrotnego użytku oraz troków w pasie (tzw. „sterylne plecy”)?” 

Odpowiedź 109: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 110: „Dotyczy projektu umowy Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania 

kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: 
- § 5 ust. 1 - do kwoty 0,2% wartości niedostarczanego przedmiotu zamówienia brutto za 
każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie 
- § 5 ust. 3 - do kwoty 5% wartości niezrealizowanej wartości umowy 
- § 5 ust. 6 - do kwoty 10 % niezrealizowanej wartości wynagrodzenia umownego brutto,  
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. 
Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez 
Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie, prowadzi do naruszenia zasady współżycia 
społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. Ze względu na fakt, że załączone do 
SIWZ Istotne postanowienia umowy dopuszczają po stronie Zamawiającego możliwość 
realizacji umowy w częściach, nie ograniczając ilości ani minimalnej wartości zamówień 
cząstkowych, a zastrzegając jednocześnie odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie w 
realizacji zamówienia cząstkowego, skorelowaną wartościowo z całością zamówienia 
stanowiącego przedmiot umowy, istnieje ogromne ryzyko, że kara umowna obciążająca 
Wykonawcę w związku z opóźnieniem w realizacji cząstkowego zamówienia okaże się 
niewspółmiernie wysoka w stosunku do potencjalnej szkody.  
Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz 
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modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.” 
Odpowiedź 110: Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 1, 6 wzoru umowy jak niżej: 
„1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania ter-
minu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 2 
lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,2 % wartości brutto 
niedostarczonej części objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za 
każde naruszenie.  
6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wyko-
nawcy do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej 
wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 1 ust. 1 umowy, w przypadkach, gdy: 
a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu wykonania dostawy przekroczy 7 
dni kalendarzowych, 
b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego towaru w terminie 3 dni 
od uznania reklamacji.” 
W pozostałym zakresie ww. paragrafu bez zmian. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zmo-
dyfikowana o zmodyfikowane zapisy wzoru umowy. 
 
Pytanie 111: „Dotyczy projektu umowy Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu 

regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków 
wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie: 
Siła Wyższa 
1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynika-
jące z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, 
klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony 
nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisa-
nia umowy (siła wyższa).  
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dzia-
łania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wy-
stąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego 
skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego do-
tyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.  
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zo-
bowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w 
takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich 
działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie 
siły wyższej.  
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyż-
szej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej 
ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 
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działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykonaniu umowy na skutek działa-
nia siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie ob-
ciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.  
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyż-
szej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, 
każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej dzia-
łaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  
Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron 
w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana 
jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc 
również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za 
niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi 
wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony 
interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie 
powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie 
negatywnych skutków wynikających z tego stanu.” 

Odpowiedź 111: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21. 
 
Pytanie 112: „Pakiet 1 poz. 3-6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepców o długości 9,14 m 

z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.” 
Odpowiedź 112: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, z przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalno-
ści ofert oraz przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przy-
padku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „Wymiary”, „J.m” i „Ilość op. max.”  nanieść stosownie skory-
gowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 113: „Pakiet 1 poz. 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foliowego opatrunku do 

mocowania kaniul w rozmiarze 4,5x4,5cm, pozostałe zgodne z SIWZ.” 
Odpowiedź 113: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Wymiary” nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 114: „Pakiet 3 poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do zamykania ran 
pakowanych po 6 sztuk w kopercie z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.” 

Odpowiedź 114: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przelicze-
niem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawia-
jący informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „J.m” i „Ilość op. max.” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 115: „Pakiet 8  poz. 1 Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny 

polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi, z 
widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. 
Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój 
prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w 
opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu 
zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie 
rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i 
niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację 
mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.” 

Odpowiedź 115: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 116: „Pakiet 8  poz. 2 Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny 

polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi z 
widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość 
fartucha. Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części 
przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha 
klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu 
zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia 
i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 
samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości 
co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody 
min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8 – 
obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH2O, odporność na penetrację 
mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.” 



 
 
 

Postępowanie na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych;  
znak sprawy: 13/ZA/20 

38 
 

Odpowiedź 116: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 117: „Pakiet 10 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej 

z 3 warstw, pozostałe zgodne z SIWZ.” 
Odpowiedź 117: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 118: „Pakiet 12 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia uniwersalnego 

wzmocnionego w którego skład wchodzą: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze 
wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 
zespolonym   na całej powierzchni wzmocnienia , składana rewersowo 
- 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm   
- 1 x  serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 
98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 
- 1 x  serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 
cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 
- 1 x  taśma lepna  włókninowa 9X50 cm 
- 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed 
rozrywaniem 
Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm 
Serwety okrywające pacjenta , wykonane z  chłonnego (na całej powierzchni)  laminatu 2-
warstwowego o niskiej gramaturze  max.58g/m2 .. W celu ułatwienia aplikacji serwety 
złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm 
zabezpieczającymi  część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć 
część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur 
wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę 
z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej 
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zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta ( w tym 
min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, 
następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 
potwierdzony certyfikatem.” 

Odpowiedź 118: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 119: „Pakiet 12 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia uniwersalnego w 

którego skład wchodzą: 
- 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 
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na  dłuższeym boku 
- 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna 
- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm) 
- 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, dobrze układającego się na pacjencie. W celu ułatwienia aplikacji serwety 
złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi 
część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na 
pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany 
sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do 
dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta 
w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie 
karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.” 
Odpowiedź 119: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 120: „Dot. Pakietu nr 13, poz. 1  Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o 
składzie : 
-1 serweta do cesarskiego cięcia 320cm x180 cm z otworem  35x32 cm wypełnionym folią 
chirurgiczną z wycięciem w kształcie półksiężyca  i workiem na płyny 360 stopni. 
- 1 serweta na stół instrumentalny 190x150 cm 
- 1 serweta na stolik Mayo 145x80cm  
- 1 serweta włókninowa trójwarstwowa 160x120  
- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony M – 115 cm z włókniny typu SMS o gramaturze 
35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części 
przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2.  W części przedniej wzmocnienie 
do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm. Rękawy proste zakończone 
niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze 
w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep 
szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju 
fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym 
fartuchu. 
 - 2 fartuchy chirurgiczny wzmocniony XL- 140 cm  z włókniny typu SMS o gramaturze 
35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części 
przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2.  W części przedniej wzmocnienie 
do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 41 cm. Rękawy proste zakończone 
niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze 
w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep 
szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju 
fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym 
fartuchu. 
- 10 serwet gazowa 45x45 cm 17n 6w z nitką RTG i tasiemką  
- 20 Kompresów gazowych 10x10 cm 17n 16w RTG, przewiązane po 10 szt  
- 1 opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym 10x25 cm  
- 2 ręczniki włókninowe do rąk 20x40 cm  
Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia 
polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze  56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 
250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich 
powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palności( 
potwierdzona w karcie danych technicznych). Opakowanie torebka  papierowo-foliowa , 
etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami  typu TAG, zawierającymi  datę 
ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta” 

Odpowiedź 120: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pyta-
niu. 
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Pytanie 121: „Dot. Pakietu nr 13, poz. 2  Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie: 
-  1 serweta 113x90 cm  pod pośladki w kształcie stożka wykonana z laminatu  
dwuwarstwowego o gram 56g/m2 
- 10 kompresy gazowe  17 n 12 w 10x10 cm  
- 3 serweta gazowa 45x45 cm 17 n, 4 w 
- 1 serweta kompresowa  wykonana z włókniny spunlace  o gram. 50g/m2 w rozmiarze  
60x80 cm 
- 1 podkład chłonny 60x90 cm z pulpą celulozową o chłonności min 2000 g wg  ISO 11948-1 
-1 podkład ginekologiczny 34x9 cm zbudowany z masy celulozowej bez zawartości superabsorbentu 
w części chłonnej, owinięty bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią,  

- 1 nożyczki metalowe do przecięcia pępowiny , jednorazowego użytku  
- 2 pean prosty metalowy, jednorazowego użytku 
- 1 zacisk do pępowiny plastikowy , biały  
- 1 serweta podfoliowana wykonana z laminatu o gram 43g/m2  130x90 cm do owinięcia  
zestawu jako osłona na stolik narzędziowy” 

Odpowiedź 121: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pyta-
niu. 
 
Pytanie 122: „Pytania dot. Pakietu nr 2: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 3 dopuści zaoferowanie 

włókninowego opatrunku wyspowego o wymiarach nieznacznie odbiegających od 
wymogów Zamawiającego tj. 9x10 cm?” 

Odpowiedź 122: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 
ofert zmieniony i ustalony do dnia 15.04.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30. 
 


