
 

 

SZP/RW 

                                                       Warszawa,       7 listopada 2019r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego                                                                        LICZBA STRON: 15 
  
                             
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sterylnych jednorazowych obłożeń 
pola operacyjnego do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy: 21-W-D-10-2019. 
_____________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 
zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
 
Pytanie nr  1  
Dotyczy zakresu nr 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z szwem ultradźwiękowym 3 ścieżkowym? 
         
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  2  
Dotyczy zakresu nr 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z 4 etykietami samoprzylepnymi na opakowaniu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  3  
Dotyczy zakresu nr 1  
Czy Zamawiający dopuści fartuch ze standardowym prostym rękawem? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  4  
Dotyczy zakresu nr 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany podwójnie: zewnętrzne opakowanie folia-papier oraz 

wewnętrzne owinięcie w serwetę włókninową? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi 
SIWZ. 

 



 

Pytanie nr  5  
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego: 

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2: 

 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 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 

150 cm x 190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki 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.  

Serweta na stolik Mayo 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. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na 

rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów  

w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 

680%.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  6 
Dotyczy zakresu 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji brzuszno-kroczowych: 

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2: 

 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 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 

 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 

150 cm x 190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki 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.  

Serweta na stolik Mayo 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. 



 

Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie 

taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na 

rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik 

pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350% ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  7  
Dotyczy zakresu 2 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie: 

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2. 

 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 zintegrowana  

z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm 

 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o 

wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki 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 rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na 

rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik 

pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350% ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  8  
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie: 

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 

zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm 

 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm 

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

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 

150 cm x 190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki 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. 



 

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego 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. 

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania 

sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro  

w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. 

Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600% ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  9 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  10  
Dotyczy zakresu 2 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną w rozmiarze 50x60cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr 11  
Dotyczy zakresu 2 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwu sekcyjną w rozmiarze 30x40cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr 12  
Dotyczy zakresu 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 x Serweta główna o rozmiarze 50 cm x 70 cm o gramaturze 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 
188 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie 108kPa 
1 x Serweta z dwuwarstwowej włókniny foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 
g/m2, w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem przylepnym15 cm x 10 cm, z 4 przylepcami na 
rogach serwety, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie 108 kPa 
5 x Kompres gazowy 17 nitkowy 8 warstwowy o wymiarach 7,5cmx7,5cm  
5 x Tupfer kula z gazy o śr. 3 cm 
1 x Pean o dł 13,9cm  
– 1 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie papierowo-foliowe zawierające dwie naklejki 
samoprzylepne: zawierające symbol, numer lot, producenta, data ważności ? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 
 



 

Pytanie nr  13  
Dotyczy zakresu 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej 

SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) 

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. Dostępny w rozmiarach S/M, L, XL, XLL, 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, 

wystawione przez jednostki notyfikowane. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  14  
Dotyczy zakresu nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej 
włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie 
typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym 
oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą min. 4 rzędów ultradźwięków.  
Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę 
własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane 
razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: M-XXL. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  15  
Dotyczy zakresu nr 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby w celu zachowania wysokiego stopnia 
barierowości fartucha, rękawy na wysokości strefy krytycznej były tylko klejone, nie szyte? 
Standardowe szwy nie posiadają pełnej barierowości ze względu na powstawanie w materiale dziur 
podczas szycia. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktów o ww. parametrach spełniających 
pozostałe wymogi SIWZ.  

Pytanie nr  16 
Dotyczy zakresu nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 1 fartucha minimalnie różniącego się od 
opisanego w SIWZ? 
Produkt jednorazowy, sterylny, pojedynczo pakowany w opakowanie papier-folia, czytelnie 
oznakowany (rozmiar fartucha), z długim terminem ważności, wykonany z miękkiej, bezzapachowej, 
antyalergicznej włókniny SMMMS o gramaturze min. 35g/m², szyty trzyścieżkowym 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 typu 
reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, na zewnętrznym opakowaniu cztery etykiety 
samoprzylepne z min. nr katalogowym dla potrzeb dokumentacji.  
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  17  
Dotyczy zakresu nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 1 fartucha minimalnie różniącego się od 
opisanego w SIWZ? 
Produkt jednorazowy, sterylny, pojedynczo pakowany z dwoma ręcznikami do rąk, owinięty w papier 
krepowy i umieszczony w opakowaniu papier-folia, czytelnie oznakowany (rozmiar fartucha), z długim 
terminem ważności, wykonany z miękkiej, bezzapachowej, antyalergicznej włókniny SMMMS  
o gramaturze min. 35g/m², szyty trzyścieżkowym 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 typu reglan zakończony elastycznym 
mankietem z dzianiny, na zewnętrznym opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne z min.  
nr katalogowym dla potrzeb dokumentacji.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  18  
Dotyczy zakresu nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zakresie nr 2 na pozycje, co pozwoli na 
przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, 
a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami 
publicznymi, a także zachowanie zasad uczciwej konkurencji. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr  19 
Dotyczy zakresu nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na 
przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, 
a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami 
publicznymi, a także zachowanie zasad uczciwej konkurencji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr  20  
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 1 na zaoferowanie niżej opisanego 
zestawu? 
Zestaw do cięcia cesarskiego sterylny  
Skład zestawu: serweta na stolik Mayo rozmiar 79 x 145 cm, serweta na stół do narzędzi rozmiar  
150 x 190 cm, serweta na pacjentkę w kształcie lit T, rozmiar 180/250 x 330 cm z folią przylepną, 
osłaniającą miejsce operowane z wycięciem 18x16cm i torbą na płyny, wyposażoną w gąbkowy 
sztywnik oraz w dwa porty do ssaka, taśma przylepna do drenów rozmiar 9 x 50 cm, 4 serwetki do rąk 
rozmiar 30,5x34cm, owinięcie dla noworodka rozmiar 75x120 cm. Serweta główna wykonana  
z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² nie zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność na 
przenikanie cieczy – 165 cm H₂O  
         



 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr 21  
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 2 na zaoferowanie niżej opisanego 
zestawu? 
Zestaw brzuszno-kroczowy sterylny  
Skład zestawu: serweta na stolik Mayo rozmiar 79 x 145 cm, serweta na stół do narzędzi rozmiar  
150 x 190 cm, serweta brzuszno- kroczowa rozmiar 215/240x350cm, zintegrowana z nogawicami, 
kieszenią na płyny z filtrem i portem, z dwoma otworami operacyjnymi: brzusznym (przylepnym), 
kroczowym (przylepnym) z dodatkową osłona do zasłaniania otworu, kiedy nie jest używany,  
2 serwetki do rąk rozmiar 30,5x34cm, 2 taśmy mocujące 9x50cm. Serweta główna wykonana  
z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² nie zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność na 
przenikanie cieczy – 165 cm H₂O  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr 22  
Dotyczy zakresu nr 2 poz.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 3 na zaoferowanie niżej opisanego 
zestawu? 
Zestaw ginekologiczny sterylny  
Skład zestawu: 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),  
2 ręczniki do rąk 30,5x,34cm, 1 rzep 2,5 x 30 cm, 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa 
na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny, 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 
cm (2-warstwowa na całej powierzchni),  z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami,  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) 
Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² nie zawierająca 
celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy – 165 cm H₂O. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  23  
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 4 na zaoferowanie niżej opisanego 
zestawu? 
Zestaw podstawowy  
Skład zestawu: serweta na stolik Mayo rozmiar 79 x 145 cm, serweta na stół do narzędzi rozmiar  
150 x 190 cm, serwety przylepne: rozmiar 150 x 240 cm - 1 szt., 180 x 180cm -1 szt., 75 x 90cm -2szt, 
taśma samoprzylepna rozmiar 9 x 50 cm, 2 serwetki do rąk rozmiar 30,5x34cm. Serwety główne 
wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² nie zawierająca celulozy i wiskozy. 
Odporność na przenikanie cieczy – 165 cm H₂O 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  24  
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 5 serwety przylepnej rozmiar 
75x90cm, wykonanej z laminatu trzywarstwowego (PP+PE+PP) o gramaturze 75g/m2? 



 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  25  
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 6 serwety przylepnej  

z laminatu dwuwarstwowego 60g/m2, rozmiar 90x120cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  26 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 8,9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 8, 9 kieszeni o wymiarach 
30x40cm, spełniająćej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  27  
Dotyczy zakresu nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 3 niżej opisanego zestawu? 
Zestaw do znieczulenia przewodowego 
Skład zestawu: 1szt serweta z otworem przylepnym, 75x90cm, otwór 6x8cm – serweta 2w PE+PP, 
60g/m2, odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho i mokro 
168kPa,  1szt narzędzie plastikowe (typu kocher) 14cm w kolorze niebieskim, 10szt kompresów 7,5cm 
x 7,5cm 4 warstwowe z włókniny 30 g/m2, 1szt serweta podfoliowana typu Hospidrape 44g/m2 
stanowiąca owinięcie zestawu. Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa  
z etykietą główną i 2 etykietami samoprzylepnymi, zawierającymi nr REF, LOT i datę ważności 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie nr  28  
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji zestawu ginekologicznego 
zawierającego 1 serwetkę do rąk, a serweta główna na pacjentkę jest w nieznacznie różniącym się 
rozmiarze – 290cm x 312cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  29  
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 4 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji zestawu posiadającego 
serwetę przylepną w rozmiarze 170x175cm (zamiast 170x180cm). Pozostałe parametry zestawu 
zgodne z SIWZ. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  



 

Pytanie nr  30  
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji serwety o wymiarach 75x90 cm?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  31 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 8 i 9 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 8 i 9 kieszeni 
nieznacznie różniących się parametrami – to jest o wymiarach 30x40 cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  32 
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 dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr 33  
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 udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  34 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 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  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 udziela pozytywnej odpowiedzi.  



 

Pytanie nr  35 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 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 udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  36  
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 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 udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  37 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 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 udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  38  
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 90x75cm wykonanej  
z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2?  
 

 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  39 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 90x150cm wykonanej  
z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  40 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozm. 39x54cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  41  
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozm. 35x42cm?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  42  
Dotyczy zakresu nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami o gramaturze min 56g/m2  
i odporności na przenikanie cieczy min 250 cm H2O?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  43 
Dotyczy zakresu nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą z wycięciem w postaci półkola  
w rozm. 20x10cm?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  44 
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 nr  45 
Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy formularz cenowy stanowiący 
załącznik nr 2 do SIWZ jest właściwym załącznikiem? Wątpliwość powyższa powstała w związku z tym, 
iż w nagłówku tego załącznika widnieje odmienny numer postępowania do tego, który Zamawiający 
określił w SIWZ tj. 12-W-D-04-2018, zamiast właściwego 21-W-D-10-2019. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia iż właściwy numer załącznika nr 2 do SIWZ to 21-W-D-10-2019 (w załączeniu 

Załącznik nr 2 do SIWZ oznaczony właściwym numerem). 

Pytanie nr  46 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 1, 2, 3 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zakresie nr 2, pozycja 1, 2, 3 serwety na 
stolik MAYO rozmiar 80x140 cm.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  47 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 1 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zakresie nr 2, pozycja 1 serwety na 
pacjentkę w kształcie lit. T, rozmiar ok. 200/250 x 315 cm z folią przylepną, osłaniającą miejsce 
operowane i torbą na płyny,  wyposażoną w owinięty folią sztywnik oraz w jeden zawór do 
odprowadzania płynu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie nr  48 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 4 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zakresie nr 2, pozycja 4 zestawu 
podstawowego o następującym składzie: 

 serweta na stolik Mayo rozmiar 80 x 140 cm zamiast 80x145 cm,  

 serweta na stół do narzędzi rozmiar 150 x 200 cm zamiast 140x190 cm,  

 serwety przylepne: rozmiar 150 x 240 cm - 1 szt., 150 x 200cm zamiast 170x180 cm -1 szt.,  
75 x 100cm zamiast 75x90 cm -2szt,  

 taśma samoprzylepna rozmiar 10 x 50 cm zamiast 9x50 cm,  

 2 serwetki do rąk rozmiar 30 x 35 cm zamiast 30x40 cm.  

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 - 62 g/m² nie zawierająca 
celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  49 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 8 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zakresie nr 2, pozycja 8 kieszeń przylepna 
rozmiar 50x60 cm zamiast ok. 40x50 cm. 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  50 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 9 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zakresie nr 2, pozycja 9 kieszeń przylepna 
rozmiar 40x30 cm (zamiast ok. 40x50 cm) z dwoma sekcjami. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  51 
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy o poniższym opisie: 
Produkt jednorazowy, sterylny, pojedynczo pakowany w podwójne opakowanie (wewnętrze owinięcie 
w serwetę włókninową + opakowanie folia-papier), czytelnie oznakowany(rozmiar fartucha), z długim 
terminem ważności, wykonany z miękkiej, bezzapachowej, antyalergicznej włókniny SMMMS  
o gramaturze min. 35g/m², szyty minimum trzyścieżkowym 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 o kroju standardowym zakończony 
elastycznym mankietem z dzianiny, na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne  
z nr katalogowym dla potrzeb dokumentacji 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  52 
Dotyczy zakresu nr 2 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o poniższym opisie: 

 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;  

 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;  

 1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm;  

 4 ręczniki 30 x 40cm;  

 1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, 
zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki 
(sztywnik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka  

 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów  

 Serweta główna wykonana z materiału trzywarstwowego, chłonnego  na całej powierzchni  
o gramaturze min. 62 g/m2 

 Odporność na przenikanie cieczy głównej serwety min. 200cm H2O 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  53 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczowy o poniższym opisie: 

 serweta o wymiarach 240 x 280cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, 
wyposażona w otwór w okolicy jamy brzusznej o wym. min. 30 x 30cm wypełniony folią 



 

operacyjną, serweta wyposażona także w otwór o wym. 12 x 15cm w części krocznej, otoczony 
taśmą lepną, z zabezpieczeniem w postaci osłony o wym. 20 x 25cm – 1 szt.  

 osłona na stolik Mayo o wym. 80 x 145cm, wykonana z foli PE o grubości min. 0,05mm  
i warstwy chłonnej z wywinięciem umożliwiającym aseptyczne nakrycie stolika – 1 szt.  

 taśma lepna włókninowa 9 x 49cm – 1 szt.  

 kieszeń dwukomorowa, samoprzylepna ze sztywnikiem o wym. min. 2 x 15 x 40cm – 1 szt.  

 całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która służy jako pokrycie stolika instrumentalnego – 1 
szt.  

 Odporność na przenikanie cieczy: min. 185cm H2O 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr 54 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny o poniższym opisie: 

 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm 

 2 ręczniki do rąk 30 x 40cm 

 1 serweta 100 x 100cm 

 1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 15cm 

 1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200cm ze zintegrowanymi osłonami na 
kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm i zbiornikiem na płyny wyposażonym w 
separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów 

 Odporność na przenikanie cieczy: min. 185cm H2O. 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr 55 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o poniższym opisie: 

 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;  

 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;  

 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm;  

 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm;  

 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm;  



 

 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50  

 4 ręczniki 30 x 40  

 Odporność na przenikanie cieczy: min. 185cm H2O 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  

Pytanie nr  56 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100cm x 120cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  57 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną w rozmiarze 30cm x 30cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  58 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną w rozmiarze 30cm x 40cm? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Pytanie nr  59 
Dotyczy zakresu nr 2 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwusekcyjną przylepną w rozmiarze 2x15cmx40cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. 
Nowy termin składania ofert 13.11.2019r. godz. 10:00 
Nowy termin otwarcia ofert 13.11.2019r. godz. 10:30 
 
 
CZŁONEK  ZARZĄDU  
 
Agnieszka Łyda 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 – modyfikacja z dnia 07-11-2019r. Załącznika nr 2 do SIWZ. 


