
 

 

SZP/MS 

                        Warszawa, 28 maja 2018r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                             LICZBA STRON: 9 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sterylnych jednorazowych obłożeń 
pola operacyjnego dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 12-W-D-04-2018. 
____________________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 
zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
 
Pytanie 1 
Dotyczy Zakresu nr 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych pojedynczo w torebkę 
papierowo-foliową, szyte dwuścieżkowym szwem ultradźwiękowym, z rękawem prostym?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 2 
Dotyczy Zakresu nr 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny typu SMS? 
Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem 
procesu technologicznego. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla 
rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem 
cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości 
surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica miedzy nimi wynika  
z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SMS, spełniającego 
pozostałe wymogi SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 3 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 

element składowy szt. rozmiar 

serweta T z otworem 32x35cm, workiem, folią chirurgiczną 1 325x250 

podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 1 90x60 

serweta na stół instrumentarium 1 190x150 



 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk z niepylącej włókniny kompresowej  2 40x20 

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2, nie zawierająca 
celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 4 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:  

element składowy szt. rozmiar 

Serweta z otworem w kształcie trapezu 28x20x19cm, przylepcem, 
zintegrowanymi nogawicami i klapą przesłaniającą 

1 265x180 

serweta 1 90x75 

taśma medyczna 1 50x9 

serweta na stół instrumentarium 1 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk z niepylącej włókniny kompresowej  2 40x20 

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2, nie zawierająca 
celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 5 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 

element składowy szt. rozmiar 

serweta z otworem 15x10cm i zintegrowanymi nogawicami, taśma 
przylepna w części brzusznej 

1 245x180 

serweta przeznaczona pod pośladki 1 90x75 

taśma medyczna 2 50x9 

serweta na stół instrumentarium 1 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk z niepylącej włókniny kompresowej  4 40x20 

Serweta główna wykonana z laminatu trójwarstwowego: włóknina wiskozowa, folia polietylenowo-
polipropylenowa, włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 73g/m2, nie zawierająca celulozy. 
Odporność na przenikanie cieczy min. 191 cm H2O.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 6 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stół do narzędzi w rozm. 
150x190cm oraz 2 serwetkami do rąk wykonanymi z niepylącej włókniny kompresowej w rozm. 
20x40cm, z serwetami głównymi wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 
56g/m2? Reszta zgodna z opisem.  
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 7 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 90x75cm wykonanej z laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 8 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 90x150cm wykonanej z laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 9 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozm. 39x54cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieszeni o ww. parametrach, spełniającej pozostałe wymogi 
SIWZ.   
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 10 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozm. 35x42cm?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 11 
Dotyczy Zakresu nr 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami o gramaturze min 56g/m2?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 12 
Dotyczy Zakresu nr 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą z wycięciem w postaci półkola w 
rozm. 20x10cm?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 13 
Dotyczy Zakresu nr 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami w kształcie kuli w rozm. 
30x30cm?  



 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 14 
Dotyczy Zakresu nr 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego, zgodnego z opisem 
przedmiotu zamówienia, z dwoma ręcznikami oraz 4 etykietami samoprzylepnymi? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia z dwoma ręcznikami oraz  
4 etykietami samoprzylepnymi, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.   
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 15 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 1 
Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny 
SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający 
aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na 
troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Rękaw 
prosty. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na 
identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem 
wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne  
dla dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.  
W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniki. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. 
Kolor zielony. Rozmiar fartucha oznaczony literowo M-L,XL,XXL? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 16 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, sterylny fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy zgodny 
z EN13795 1-3, pojedynczo pakowany w podwójne opakowanie , z długim terminem ważności, 
wykonany z miękkiej, bezzapachowej, antyalergicznej włókniny  o gramaturze 35 g/ m², szyty 
trzyścieżkowym szwem ultradźwiękowym. Rękaw standardowego kroju zakończony elastycznym 
mankietem poliestrowym o długości min. 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. 
Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny,  
z tyłu zapięcie na rzep. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada  odpowiedni nadruk  
(rozmiar, norma i poziom wymagań standardowy) a dodatkowo innowacyjnie kolor obszycia lamówki 
określa rozmiar fartucha ( M- żółty, L-zielony, XL- fioletowy , XXL -czarny). Fartuch zawinięty  
w serwetę z papieru krepowego. Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety 
typu TAG do archiwizacji danych. Rozmiary M, L, XL, XXL ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 17 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

1 x serweta samoprzylepna  o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm 
wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z 
portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 



 

50 g/m2 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2 

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 
g/m2 

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm  wykonana z włókniny typu spunlace o 
gramaturze 80 g/m2 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o 
gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna 
gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana 
teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.  

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 
cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o 
gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 18 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 1 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zestawu, gdzie serweta główna wykonana jest z 
hydrofobowej włókniny typu SMS o odporności na przenikanie cieczy 41 cm H2O.  Materiał SMS 
charakteryzuje się dużą wytrzymałością i właściwościami odpychającymi płyny co zapewnia należyte 
bezpieczeństwo i ochronę w obrębie pola operacyjnego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 19 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w 
kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o 
wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2 

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 
g/m2 

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik 
ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 
g/m2. 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o 
gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna 
gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana 
teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.  



 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 
cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o 
gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

Odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 20 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2,  zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 
wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu 

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2 

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 
g/m2 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 
cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o 
gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

Odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
 
Pytanie 21 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny 
trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie 
wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 30 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami 
przewodów 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny 
trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie 
wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 50 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami 
przewodów 

2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2 

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram.68 g/m2 



 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o 
gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna 
gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana 
teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.  

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 
cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o 
gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 22 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 4 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zestawu, gdzie serweta główna wykonana jest  
z hydrofobowej włókniny typu SMS o odporności na przenikanie cieczy 41 cm H2O. Dodatkowo  
w strefie krytycznej serweta posiada wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2 zwiększające odporność  
na przenikanie cieczy do 110 cm H2O. Materiał SMS charakteryzuje się dużą wytrzymałością  
i właściwościami odpychającymi płyny co zapewnia należyte bezpieczeństwo i ochronę w obrębie pola 
operacyjnego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 23 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 
47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 
60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze 
niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.  

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, 
wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 
75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. 

Odporność na przenikanie cieczy 120cm H2O 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 



 

Pytanie 24 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 5 
Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 25 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 6 
Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2 w rozmiarze 90x120cm spełniającą pozostałe 
wymagania SIWZ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
 
Pytanie 26 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 8 
Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną w rozmiarze 50x60cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 27 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 9 
Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną w rozmiarze 30x40cm z dwiema sekcjami? 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 28 
Dotyczy Zakresu nr 3 poz. nr 1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zestawie do znieczulenia przewodowego 
serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego z włókniny polipropylenowo – polietylenowej  
o gram. min. 59 g/m2 na całej powierzchni, odporność na przenikanie cieczy min 201 cmH2O, 
wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 89/61 kPa. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 29 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny rozmiar M-XXL, jednorazowy, sterylny, pojedynczo 
pakowany w podwójne opakowanie zbiorcze, czytelnie oznakowany (rozmiar fartucha), z długim 
terminem ważności, wykonany z miękkiej, bezzapachowej, antyalergicznej włókniny SMMMS  
o gramaturze min. 35g/m², szyty minimum ctrzyścieżkowym szwem ultradźwiękowym, przeznaczony 
do standardowych zabiegów chirurgicznych z małą i średnią ilością płynów z zakładanymi połami, 
wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne, zapewniające aseptyczną aplikację z zachowaniem 
sterylnego obszaru na plecach, w okolicy szyi zapięcia na rzep, rękaw szyty metodą tradycyjną 
zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, na zewnętrznym opakowaniu trzy etykiety 
samoprzylepne z nr katalogowym dla potrzeb dokumentacji? 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
 
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 
PREZES ZARZĄDU  
 
Wojciech Puzyna dr  n. med. 
 
 
 
 


