Jastrzębie - Zdrój, 23.01.2018 r.

BZP.38.382-4.23.18
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na Dostawy materiałów opatrunkowych i obłożeń (BZP.38.382-4.18)
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 23.01.2018 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający wyjaśnia co następuje
oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 25, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na przenikanie cieczy na poziomie 150 cm H20,
który to parametr spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznych normy 13795?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 25 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
Lp

1

Nazwa towaru
Sterylna serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny
polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach 120 cmx150cm (+/10 cm) o gramaturze nie niższej niż 55- 56g/m2. Odporność na
przenikanie cieczy 250cm H2O, zgodnie z normą PNEN 13795 dla
wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych.
Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa,
etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi
datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta.

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

1

Nazwa towaru
Sterylna serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny
polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach 120 cmx150cm (+/10 cm) o gramaturze nie niższej niż 55- 56g/m2. Odporność na
przenikanie cieczy minimum 150 cm H2O, zgodnie z normą PNEN
13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej
krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka
papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu
TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę
producenta.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 26, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o rozmiarze 175 x 180 cm w miejsce serwety
225 x 260 cm z wycięciem U 10 x 100cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 26 w poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
Lp

4

Nazwa towaru
Zestaw do laparotomii. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm, 4
ręczniki celulozowe min.30cmx40cm, 4 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMMS min. 35g/m2 posiadające
wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150cm
(+/-5cm), 1 obłożenie na stolik Mayo min. 80cmx145cm, 40 kompresów gazowych z nitką RTG 17 nitek 16
warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm (przewiązane po 10 sztuk), 4 serwety wykonane z gazy 20 nitkowej, 4 lub 6
warstw, ze znacznikiem kontrastującym w promieniach rtg i tasiemką, rozmiar po praniu wstępnym 40x40cm, 5
tupferów wykonanych z gazy 20 nitkowej z nitką rtg o wykroju gazy 14cmx15cm (+/-1cm), 1 dren do ssaka z
końcówką Yankauer Ch 18 (6mm) długość 300cm, 1 ostrze do skalpela nr 11, 1 ostrze do skalpela nr 20, 1 kieszeń
na narzędzia jednokomorowa 38x40cm, 2 samoprzylepne uchwyty na przewody i dreny z 2 trokami z włókniny
o długości min. 25 cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie przymocowanymi do
taśmy lepnej o wymiarach min. 9 x 11 cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx50cm, 2 serweta samoprzylepna
75x90cm z laminatu 2-warstwowego, 2 serweta samoprzylepna 75x90cm Serweta wykonana z laminatu 2 –
warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe
wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5
g/m2, 1 serweta samoprzylepna 150cmx240cm (ekran anestezjologiczny) Serweta wykonana z laminatu 2 –
warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe
wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5
g/m2, 1 serweta samoprzylepna 225cmx260cm (+/-5cm) z wycięciem U 10x100cm Serweta wykonana z
laminatu 2 – warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego
dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie
krytycznej 109,5 g/m2. Sprzęt jednorazowy oraz materiał opatrunkowy zapakowany w wewnętrzne pudełko z
pokrywką.

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

4

Nazwa towaru
Zestaw do laparotomii. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm, 4
ręczniki celulozowe min.30cmx40cm, 4 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMMS min. 35g/m2 posiadające
wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150cm
(+/-5cm), 1 obłożenie na stolik Mayo min. 80cmx145cm, 40 kompresów gazowych z nitką RTG17 nitek 16
warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm (przewiązane po 10 sztuk), 4 serwety wykonane z gazy 20 nitkowej, 4 lub 6
warstw, ze znacznikiem kontrastującym w promieniach rtg i tasiemką, rozmiar po praniu wstępnym 40x40cm, 5
tupferów wykonanych z gazy 20 nitkowej z nitką rtg o wykroju gazy 14cmx15cm (+/-1cm), 1 dren do ssaka z
końcówką Yankauer Ch 18 (6mm) długość 300cm, 1 ostrze do skalpela nr 11, 1 ostrze do skalpela nr 20, 1 kieszeń
na narzędzia jednokomorowa 38x40cm, 2 samoprzylepne uchwyty na przewody i dreny z 2 trokami z włókniny
o długości min. 25 cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie przymocowanymi do
taśmy lepnej o wymiarach min. 9 x 11 cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx50cm, 2 serweta samoprzylepna
75x90cm z laminatu 2-warstwowego, 2 serweta samoprzylepna 75x90cm Serweta wykonana z laminatu 2 –
warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe
wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5
g/m2, 1 serweta samoprzylepna 150cmx240cm (ekran anestezjologiczny) Serweta wykonana z laminatu 2 –
warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe
wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5
g/m2, 1 serweta samoprzylepna 175cmx 180 cm (+/-5cm) Serweta wykonana z laminatu 2 – warstwowego
polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z
wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m2. Sprzęt
jednorazowy oraz materiał opatrunkowy zapakowany w wewnętrzne pudełko z pokrywką.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 26, poz. 1-5:
Czy Zamawiający dopuszcza na etapie badania ofert wezwanie Wykonawcy do przedstawienia
próbki zaoferowanych wyrobów w celu weryfikacji zgodności z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 26, poz. 3:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2? Wokół pola operacyjnego

dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 109,5
g/m2.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 26 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
Lp

3

Nazwa towaru
Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik
instrumentariuszki min.150cmx190cm, 4 ręczniki min.30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik
Mayo 80cmx145cm, 1 taśma samoprzylepna min.9cmx50cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne
min.75cmx90cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175cmx180cm (+/-5cm) z paskiem samoprzylepnym
min.80cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150cmx250cm (+/-5cm) z dzielonym paskiem
samoprzylepnym min. 100cm

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

3

Nazwa towaru
Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik
instrumentariuszki min.150cmx190cm, 4 ręczniki min.30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik
Mayo 80cmx145cm, 1 taśma samoprzylepna min.9cmx50cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne
min.75cmx90cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175cmx180cm (+/-5cm) z paskiem samoprzylepnym
min.80cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150cmx250cm (+/-5cm) z dzielonym paskiem
samoprzylepnym min. 100cm, serwety główne wykonane z laminatu 2-warstwowego polipropylen
/polietylen o gramaturze 57,5g/m2. Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej
włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m2.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 26, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na tarczycy wykonany z laminatu 2warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2? Dolna serweta posiada łatę
chłonną o wysokiej absorbcji o gramaturze 109,5 m2.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 26 w poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
Lp

5

Nazwa towaru
Sterylny zestaw do zabiegów na tarczycy, serwety z możliwością regulacji otworu. Minimalny
skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 4 ręczniki min.
30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo min. 80 cmx145cm, 1 serweta
225cmx240cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx20cm, 1 serweta 150cmx260cm (+/-5cm) z
wycięciem „U” 20cmx60cm. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego
polipropylen/polietylen o gramaturze min.55- 57 g/m2. Dolna serweta musi posiadać łatę
chłonną o wysokiej absorbcji o gramaturze min. 110-112 g/m2. Materiał obłożenia musi spełniać
wymagania wysokie normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji
zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie
zaznaczony kierunek otwierania.

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

Nazwa towaru

5

Sterylny zestaw do zabiegów na tarczycy, serwety z możliwością regulacji otworu. Minimalny
skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 4 ręczniki min.
30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo min. 80 cmx145cm, 1 serweta
225cmx240cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx20cm, 1 serweta 150cmx260cm (+/-5cm) z
wycięciem „U” 20cmx60cm. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego
polipropylen/polietylen o gramaturze min.55- 57 g/m2. Dolna serweta musi posiadać łatę
chłonną o wysokiej absorbcji o gramaturze min. 110-112 g/m2. Materiał obłożenia musi spełniać
wymagania wysokie normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji
zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie
zaznaczony kierunek otwierania. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego
polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2. Dolna serweta musi posiadać łatę chłonną o
wysokiej absorbcji o gramaturze 109,5 g/m2.

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 23, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny
1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi,
z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, ze zintegrowaną
torbą na płyny z usztywnieniem na całym obwodzie i lejkiem odprowadzającym płyny oraz
zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych
1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm pakowana osobno
Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia
polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 7, poz. 1, 2,5:
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia przedłożenie kart produktowych / kart
technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz
innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ?
Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów
składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu,
zbadany według standardów normy ISO 1.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 7, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych posiadające
co najmniej jeden ściągacz taliowy? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz
taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają
funkcjom przedniego ściągacza co pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta,
co z kolei wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu wpływa na
brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu:
zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM
oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Dodatkowo brak
ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą, gdyż
brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 7, poz. 1, 2,5:
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych
posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego
w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem
zmienia kolor? Dopuszczenie powyższego jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech
producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające
pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego
barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii
produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę
produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 7, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia oddychające pieluszki w rozmiarze 1222kg?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 7, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia oddychające pieluszki w rozmiarze 1222kg?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 7, poz. 8:
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia oddychające pieluszki w rozmiarze 714kg?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 7, poz. 9:
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycja: 9): oddychające
pieluszki w rozmiarze 12-22kg?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 7, poz. 3,4,6,7,8,9:
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia możliwość przedstawienia dokumentów
potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są
równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 20, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu nr 20. Dopuszczenie takiego
rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla
Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 20, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji jednorazowego, wysokochłonnego, nie
uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru
oraz SAF. Produkt zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum
0,14 mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7 mm na
całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm).
Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie
powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4 l potwierdzona badaniem
akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i
w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 5
miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm2
każde. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam
na złożenie korzystnej cenowo oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 20 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
Lp

Nazwa towaru
Jednorazowy niesterylny podkład chłonny na stół operacyjny kolor biały
wymiary 100cmx235cm (+/- 5 cm) wymiary strefy absorpcyjnej min.
90cmx205cm (+/-5cm) absorbcja >3000 ml NaCl 0,9% wykonana z
paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego,
wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. warstwa podkładu, która ma
bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z
mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne, włókniny
polipropylenowej typu spunbond warstwa podkładu „od pacjenta” powinna
być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej,
hydrofilowej oraz przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej rdzeń
chłonny przy kontakcie z płynami, pozostaje suchy w przeciągu 5 min.
nośność > 120 kg złożony w sposób umożliwiający szybką i wygodną
aplikację pakowane w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe
przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF,
nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności (min. 3 lata) oraz
nazwa producenta. Produkt niesterylny łączna waga podkładu > 450 g

1

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

Nazwa towaru

1

Jednorazowy niesterylny podkład chłonny na stół operacyjny kolor biały
wymiary 100cmx235cm (+/- 5 cm) wymiary strefy absorpcyjnej min.
90cmx205cm (+/-5cm) absorbcja >3000 ml NaCl 0,9% wykonana z
paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego,
wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. warstwa podkładu, która ma
bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z
mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne, włókniny
polipropylenowej typu spunbond warstwa podkładu „od pacjenta” powinna
być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej,
hydrofilowej oraz przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej rdzeń
chłonny przy kontakcie z płynami, pozostaje suchy w przeciągu 5 min.
nośność > 120 kg złożony w sposób umożliwiający szybką i wygodną
aplikację pakowane w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe
przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF,
nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności (min. 3 lata) oraz
nazwa producenta. Produkt niesterylny łączna waga podkładu > 450 g
Lub
jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół
operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Produkt
zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14
mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej
0,7 mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/2cm) x 225cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez
zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta.
Wchłanialność co najmniej 4 l potwierdzona badaniem akredytowanego
laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez
trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub
producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować
ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm2 każde. Gramatura produktu
125g/m2 (+/-1%).

Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 19, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy w przypadku wyceny prześcieradła o długości 40
m wymaga odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości, tj. 1 000 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 19 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Ilość” zmienia zapis z:
Lp

Ilość

500
1

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

Ilość

1

500 po
80 m
lub 1000
po 40 m

Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 19, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji prześcieradła o długości 50 m z
odpowiednim przeliczenia wymaganych ilości, tj. 800 szt., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 3, poz. 1,2:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opaski gipsowej o zawartości gipsu naturalnego min.
94%, gips obustronnie nakładany, nawinięty na krzyżak plastikowy, ułatwiający równomierne
namakanie, zapewniająca łatwiejsze modelowanie oraz nakładanie opaski, a także zapewnia
mniejszy ubytek gipsu, pakowanej a’1 sztuka.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 3, poz. 3,4:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania podkładu pod opaskę gipsową
wykonanego z poliestru.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 22, poz. 1,2:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawa typu reglan, w celu
zapewnienia wyższego komfortu oraz swobody ruchu użytkownika.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 22, poz. 2:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby fartuch posiadał dodatkowe
nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej oraz na rękawach wykonane z
paroprzepuszczalnego („oddychającego”) laminatu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 23, poz. 1:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego
wykonanego z dwuwarstwowego laminatu folii polietylenowej oraz włókniny polipropylenowej
o gramaturze min. 62 g/m2, o składzie:
• 1 czerwona osłona na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze
wzmocnieniem w rozmiarze min. 60x85cm o gram. 40 g/m²,
• 1 serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 140x190cm, wzmocnienie min. 76x190cm o
gram. 30g, folia PE 0,050mm,
• 1 serweta w kształcie T w rozmiarze 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie
wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarze min. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki
płynów o wymiarze min. 80x80cm, z dwoma zaworami i kształtownikiem,
• 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50
g/m² w rozmiarze 90x100cm
• 1 włókninowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 9x50cm,
• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 24, poz. 1:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania maski posiadającej usztywnienie na nos
o długości min. 10,5cm.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 25 dot. pakietu nr 24, poz. 2:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania maski posiadającej dolne troki o
długości 420mm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 26 dot. pakietu nr 25, poz. 1:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety na stolik Mayo wykonanej z
włókniny polipropylenowej i foli polietylenowej, o wymiarach 80cm x 145cm o gramaturze
włókniny polipropylenowej – 40 g/m2 + grubości foli polietylenowej 0,065mm, odporności na
przenikanie cieczy min. 200cm H2O, zgodnie z normą PN EN 13795 dla wymagań wysokich
powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, opakowanie – torebka
foliowa, posiadająca dwie naklejki transferowe typu TAG, powiadające datę ważności, nr lot,
indeks wyrobu, nazwę importera.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 27 dot. pakietu nr 6 poz. 2,3,6,7,8,9,10:
Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze 30 g/m2 pozostałe wymagania
bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 28 dot. pakietu nr 6 poz. 4:
Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 29 dot. pakietu nr 6 poz. 4:
Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 30 dot. pakietu nr 6 poz. 4:
Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 31 dot. pakietu nr 6 poz. 4:
Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 32 dot. pakietu nr 6 poz. 4:
Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 33 dot. pakietu nr 6 poz. 4:
Czy zamawiający dopuści gazę dla której masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z
normą EN 14079: 23 g/m2 gazy 17 nitkowej?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 34 dot. pakietu nr 13, poz. 5:
Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą z jedną zapinką, pozostałe wymagania bez
zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 35 dot. pakietu nr 15, poz. 1,2,3:
Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy
poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 %
poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 36 dot. pakietu nr 16, poz. 1:
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 37 dot. pakietu nr 16, poz. 2:
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 38 dot. pakietu nr 24, poz. 1:
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną na gumkę, z usztywnieniem na nos o długości ok.
11 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 39 dot. pakietu nr 24, poz. 1:
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie
filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych, która spełnia wymogi w odniesieniu do derektywy
93/42/EWG?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 40 dot. pakietu nr 24, poz. 1:
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 41 dot. pakietu nr 24, poz. 1:
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w
formie podajnika?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 24 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „J.m.” oraz „Ilość” zmienia zapis z:

Lp

J.m.

Ilość

Szt.

3040

1
który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp

1

J.m.

Ilość

szt./ op.

3040 szt. lub
61 op. (po 50
szt.)

Pytanie nr 42 dot. pakietu nr 24, poz. 2:
Czy zamawiający dopuści maskę wiązaną na troki o rozmiarze 175 mm x 98 mm, po rozłożeniu
szerokość ok. 160 mm, troki górne ok 400 mm, troki dolne ok 390 mm, pozostałe wymagania bez
zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 24 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
Lp

Nazwa towaru

2

Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki,
przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej
skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy ( z
usztywnieniem na nos), rozmiar maski 180 mmx 95 mm (+/- 0,5
cm) rozmiar maski po rozłożeniu szerokość min 170 mm, górne
troki długość 430mm (+/-25mm) dolne troki długość 380mm
+/-25mm; maska musi spełniać wymagania normy 14683 (typ
II), skuteczność filtracji bakteryjnej ≥ 98%, niepyląca,
hypoalergiczna. Niebarwiona, kolor warstwy wewnętrznej
biały. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy
oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo.

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

Nazwa towaru

2

Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki,
przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej
skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy ( z
usztywnieniem na nos), rozmiar maski 180 mm (+/- 0,5 cm) x
95 mm (+ 3 mm) rozmiar maski po rozłożeniu szerokość min
160 mm lub 170 mm, górne troki długość 400 mm lub 430mm
(+/-25mm) dolne troki długość 380mm +/-25mm; maska musi
spełniać wymagania normy 14683 (typ II), skuteczność filtracji
bakteryjnej ≥ 98%, niepyląca, hypoalergiczna. Niebarwiona,
kolor warstwy wewnętrznej biały. Materiał filtracyjny,
wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki zgrzewane
ultradźwiękowo.

Pytanie nr 43 dot. pakietu nr 24, poz. 2:
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie
filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych, która spełnia wymogi w odniesieniu do derektywy
93/42/EWG?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 44 dot. pakietu nr 24, poz. 2:
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 45 dot. pakietu nr 24, poz. 2:
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w
formie podajnika?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 24 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „J.m.” oraz „Ilość” zmienia zapis z:

Lp

1

J.m.

Ilość

Szt.

10480

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp

J.m.

Ilość

szt./ op.

10480 szt.
lub 210 op
(po 50 szt.)

1

Pytanie nr 46 dot. pakietu nr 4, poz. 4,5,6,7:
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 4-7 z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność
postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 47 dot. pakietu nr 14, poz. 1,3:
Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający w
pozycji 1 i 3 opisał ten sam opatrunek w rozmiarze 10x10 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 48 dot. pakietu nr 16, poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6x7cm, pozostała zapisy zgodne z
SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 16 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
Romiar
6 cm
x 8 cm
+/- 0,5 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

Romiar
6 cm (+/- 0,5 cm)
x 8 cm (+ /- 1 cm)

Pytanie nr 49 dot. pakietu nr 16, poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie wyceny za opakowanie a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości
opakowań.
Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 16 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „J.m.” i „Ilość” zmienia zapis z:
J.m.

Ilość

Szt

8000

który otrzymuje nowe brzmienie:
J.m.
Szt
lub
Op.

Ilość
8000 szt.
lub
80 op. (po
100 szt.)

Pytanie nr 50 dot. pakietu nr 20, poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie podkładu chłonnego na stół operacyjny, przeciwodleżynowego, 5ciowarstwowego, zintegrowanego wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć,
samo wygładzającego się, zapobiegającego przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem
rdzenia; wykonanego z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy
środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed
przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: - chłonność min.
35ml/100cm2,- gramatura podstawowa: 295 g/m2 - wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń
chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z
nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej
szerokości podkładu.- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s,
wskaźnik chłonności min. 2650 %- pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 20 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
Lp

1

Nazwa towaru
Jednorazowy niesterylny podkład chłonny na stół operacyjny kolor biały
wymiary 100cmx235cm (+/- 5 cm) wymiary strefy absorpcyjnej min.
90cmx205cm (+/-5cm) absorbcja >3000 ml NaCl 0,9% wykonana z
paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego,
wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. warstwa podkładu, która ma
bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z
mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne, włókniny
polipropylenowej typu spunbond warstwa podkładu „od pacjenta” powinna
być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej,
hydrofilowej oraz przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej rdzeń
chłonny przy kontakcie z płynami, pozostaje suchy w przeciągu 5 min.
nośność > 120 kg złożony w sposób umożliwiający szybką i wygodną
aplikację pakowane w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe
przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF,
nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności (min. 3 lata) oraz
nazwa producenta. Produkt niesterylny łączna waga podkładu > 450 g
Lub
jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół
operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Produkt
zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14

mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej
0,7 mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/2cm) x 225cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez
zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta.
Wchłanialność co najmniej 4 l potwierdzona badaniem akredytowanego
laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez
trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub
producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować
ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm2 każde. Gramatura produktu
125g/m2 (+/-1%).

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

1

Nazwa towaru
Jednorazowy niesterylny podkład chłonny na stół operacyjny kolor biały
wymiary 100cmx235cm (+/- 5 cm) wymiary strefy absorpcyjnej min.
90cmx205cm (+/-5cm) absorbcja >3000 ml NaCl 0,9% wykonana z
paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego,
wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. warstwa podkładu, która ma
bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z
mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne, włókniny
polipropylenowej typu spunbond warstwa podkładu „od pacjenta” powinna
być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej,
hydrofilowej oraz przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej rdzeń
chłonny przy kontakcie z płynami, pozostaje suchy w przeciągu 5 min.
nośność > 120 kg złożony w sposób umożliwiający szybką i wygodną
aplikację pakowane w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe
przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF,
nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności (min. 3 lata) oraz
nazwa producenta. Produkt niesterylny łączna waga podkładu > 450 g
Lub
jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół
operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Produkt
zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14
mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej
0,7 mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/2cm) x 225cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez
zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta.
Wchłanialność co najmniej 4 l potwierdzona badaniem akredytowanego
laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez
trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub
producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować
ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm2 każde. Gramatura produktu
125g/m2 (+/-1%).
lub
podkład chłonny na stół operacyjny, przeciwodleżynowy, 5-ciowarstwowy,
zintegrowany wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć,
samo wygładzającego się, zapobiegającego przesuwaniu się warstwy
zewnętrznej względem rdzenia; wykonanego z włókniny polipropylenowej,
wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej
teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i
ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: - chłonność min.
35ml/100cm2,- gramatura podstawowa: 295 g/m2 - wymiary: min. 100 x
225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm
zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o
szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości
podkładu.- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie
60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %

Pytanie nr 51 dot. pakietu nr 20, poz. 1:
Czy w trosce o środowisko naturalne oraz jakość wyrobu zamawiający oczekuje, aby oferowane
podkłady posiadały certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji ISO 13485, ISO 9001 oraz
certyfikat wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001?
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 52 dot. pakietu nr 20, poz. 2:
Prosimy o dopuszczenie jednorazowego niesterylnego kocyku do repozycjonowania i przykrycia
pacjenta o wymiarach 152 x 198 cm, wytrzymałość do 226 kg (suche lub mokre), niepylący
materiał podstawowy, gramatura 113 g/m2.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 20 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
Lp

Nazwa towaru
Serweta do przykrycia pacjenta: - kolor biały, - - wymiary 100cm x200cm (+/5 cm), - wykonana z miękkiej, nieprzeźroczystej, wytrzymałej na uszkodzenia
mechaniczne włókniny o min. gramaturze 75g/m2, - pakowane po 10 szt. w
torebkę z folii PE posiadającą na stałe przymocowaną etykietę
samoprzyklepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1041 A1:2013-12,
zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar,
LOT, znak CE, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwę producenta, - produkt
niesterylny

2

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

2

Nazwa towaru
Serweta do przykrycia pacjenta: - kolor biały, - - wymiary 100cm x200cm (+/5 cm), - wykonana z miękkiej, nieprzeźroczystej, wytrzymałej na uszkodzenia
mechaniczne włókniny o min. gramaturze 75g/m2, - pakowane po 10 szt. w
torebkę z folii PE posiadającą na stałe przymocowaną etykietę
samoprzyklepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1041 A1:2013-12,
zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar,
LOT, znak CE, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwę producenta, - produkt
niesterylny
lub
jednorazowy niesterylny kocyk do repozycjonowania i przykrycia pacjenta o
wymiarach 152 x 198 cm, wytrzymałość do 226 kg (suche lub mokre),
niepylący materiał podstawowy, gramatura 113 g/m2

Pytanie nr 53 dot. pakietu nr 20, poz. 3:
Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji 3 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty
na dwa powyższe produkty.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 54 dot. pakietu nr 22, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w następujących rozmiarach: M (120 cm), L
(130 cm), XL (140cm), XXL (150cm), pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 22 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp

1

Nazwa towaru
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Pełnobarierowy zgodny z
normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub
SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m2, rękaw zakończony
elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą
na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia
zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego,
opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie, numer
serii w postaci, naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch
indywidualnie
pakowany;
Rozmiary
do
wyboru
przez
Zamawiącego. Długości fartucha: - M/120, (+/- 5cm), lub
L(120cm(+/-7cm), - L/130 cm(+/- 5 cm) lub XL 130 cm (+/- 5 cm), XXL lub XLL/150 cm (+/- 5 cm)lub XXL/157 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

1

Nazwa towaru
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Pełnobarierowy zgodny z
normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub
SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m2, rękaw zakończony
elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą
na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia
zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego,
opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie, numer
serii w postaci, naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch
indywidualnie
pakowany;
Rozmiary
do
wyboru
przez
Zamawiącego. Długości fartucha: - M/120, (+/- 5cm) lub
L(120cm(+/-7cm), - L/130 cm(+/- 5 cm) lub XL 130 cm (+ 10 cm), XXL lub XLL/150 cm (+/- 5 cm)lub XXL/157 cm

Pytanie nr 55 dot. pakietu nr 22, poz. 2:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w następujących rozmiarach: M (120 cm), L
(130 cm), XL (140cm), XXL (150cm), pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 22 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
Lp

2

Nazwa towaru
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Pełnobarierowy zgodny z
normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub
SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m2, posiadający
dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na
rękawach wykonane z laminatu polietylen/propylen. Fartuch
zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha
zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku
umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania
aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o
dacie ważności i numer serii w postaci dwóch naklejek do
umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany;
Rozmiary do wyboru przez Zamawiącego. Długości fartucha: M/120, (+/- 5cm), lub L(120cm(+/-7cm), - L/130 cm(+/- 5 cm) lub XL
130 cm (+/- 5 cm), -XXL lub XLL/150 cm (+/- 5 cm)lub XXL/157 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

Nazwa towaru

2

Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Pełnobarierowy zgodny z
normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub
SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m2, posiadający
dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na
rękawach wykonane z laminatu polietylen/propylen. Fartuch
zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha
zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku
umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania
aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o
dacie ważności i numer serii w postaci dwóch naklejek do
umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany;
Rozmiary do wyboru przez Zamawiącego. Długości fartucha: M/120, (+/- 5cm) lub L(120cm(+/-7cm), - L/130 cm(+/- 5 cm) lub XL
130 cm (+ 10 cm), -XXL lub XLL/150 cm (+/- 5 cm)lub XXL/157 cm

Pytanie nr 56 dot. pakietu nr 23:
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem
30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny
270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2
portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne
organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60
+/-3cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu
(trilaminat o gramaturze 66g/m2, boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny
wykonany z laminatu dwuwarstwowego, klej repozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla
procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową
torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji
medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 57 dot. pakietu nr 24, poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw włóknin
polipropylenowych, wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do
kształtu twarzy, mocowanej na gumki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maska
typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym
oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej
normy.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 24 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
Lp

Nazwa towaru

1

Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, mocowana na
gumki, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy (z
usztywnieniem na nos o długości min.120mm), maska musi
spełniać wymagania normy 14683 (typ II), skuteczność filtracji
bakteryjnej ≥ 98%, niepyląca. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i
zewnętrzne warstwy zgrzewane ultradźwiękowo lub
wysokobarierową

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

1

Nazwa towaru
Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, mocowana na
gumki, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy (z
usztywnieniem na nos o długości min.120mm), maska musi
spełniać wymagania normy 14683 (typ II), skuteczność filtracji
bakteryjnej ≥ 98%, niepyląca. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i
zewnętrzne warstwy zgrzewane ultradźwiękowo
lub
maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin
polipropylenowych, wyposażony w sztywnik zapewniający
łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, mocowanej na
gumki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maska
typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej
strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana
w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej
normy.

Pytanie nr 58 dot. pakietu nr 24, poz. 2:
Prosimy o dopuszczenie maski chirurgicznej hipoalergicznej wykonanej z min. trzech warstw
włóknin – (w częściach zewnętrznych z celulozy), wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe
dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na troki mocowane na szerszej części maski, nie
zawierająca barwników. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II zgodnie
z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem
graficznym. Pakowana po 50 szt. w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej
normy.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 24 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
Lp

2

Nazwa towaru
Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki,
przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej
skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy ( z
usztywnieniem na nos), rozmiar maski 180 mmx 95 mm (+/- 0,5
cm) rozmiar maski po rozłożeniu szerokość min 160 mm lub
170 mm, górne troki długość 400 mm lub 430mm (+/-25mm)
dolne troki długość 380mm +/-25mm; maska musi spełniać
wymagania normy 14683 (typ II), skuteczność filtracji
bakteryjnej ≥ 98%, niepyląca, hypoalergiczna. Niebarwiona,
kolor warstwy wewnętrznej biały. Materiał filtracyjny,
wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki zgrzewane
ultradźwiękowo lub wysokobarierową

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

Nazwa towaru

Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki,
przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej
skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy ( z
usztywnieniem na nos), rozmiar maski 180 mmx 95 mm (+/- 0,5
cm) rozmiar maski po rozłożeniu szerokość min 160 mm lub
170 mm, górne troki długość 400 mm lub 430mm (+/-25mm)
dolne troki długość 380mm +/-25mm; maska musi spełniać
wymagania normy 14683 (typ II), skuteczność filtracji
bakteryjnej ≥ 98%, niepyląca, hypoalergiczna. Niebarwiona,
kolor warstwy wewnętrznej biały. Materiał filtracyjny,
wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki zgrzewane
ultradźwiękowo lub wysokobarierową
Lub
maski chirurgicznej hipoalergicznej wykonanej z min. trzech
warstw włóknin – (w częściach zewnętrznych z
celulozy), wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe
dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na troki mocowane
na szerszej części maski, nie zawierająca barwników.
Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II
zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony

2 maski dodatkowym oznaczeniem graficznym.

Pytanie nr 59 dot. pakietu nr 24, poz. 1,2:
Czy Zamawiający oczekuje aby maski pakowane były w określonych warunkach wymaganych w
standardach jakościowych dla Wyrobów Medycznych? Czy w związku z tym oczekuje
załączenie do oferty Certyfikatu zgodności z ISO 13485 i ISO 14001 odnoszących się do
podstawowych jakości, jakie powinien spełniać producent?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 60 dot. pakietu nr 19:
Prosimy o dopuszczenie pozycji prześcieradło jednorazowe bibułowo-foliowe o długości rolki
50mb z możliwością przeliczenia rolek na 800 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść
SIWZ w następujący sposób:
w pakiecie nr 14, poz. 3 Formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zapis z:
Lp
Nazwa towaru
3

Opatrunek hydrowłóknisty z dodatkiem 1,2% jonów
srebra

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp
3

Nazwa towaru
Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z trzech
warstw hydrokoloidów do ran z małym i średnim
wysiękiem

w pakiecie nr 26, poz. 4 Formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zapis z:
Lp

4

Nazwa towaru
Zestaw do laparotomii. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm, 4
ręczniki celulozowe min.30cmx40cm, 4 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMMS min. 35g/m2 posiadające
wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150cm
(+/-5cm), 1 obłożenie na stolik Mayo min. 80cmx145cm, 40 kompresów gazowych z nitką RTG17 nitek 16
warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm (przewiązane po 10 sztuk), 4 serwety wykonane z gazy 20 nitkowej, 4 lub 6
warstw, ze znacznikiem kontrastującym w promieniach rtg i tasiemką, rozmiar po praniu wstępnym 40x40cm, 5
tupferów wykonanych z gazy 20 nitkowej z nitką rtg o wykroju gazy 14cmx15cm (+/-1cm), 1 dren do ssaka z
końcówką Yankauer Ch 18 (6mm) długość 300cm, 1 ostrze do skalpela nr 11, 1 ostrze do skalpela nr 20, 1 kieszeń
na narzędzia jednokomorowa 38x40cm, 2 samoprzylepne uchwyty na przewody i dreny z 2 trokami z włókniny
o długości min. 25 cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie przymocowanymi do
taśmy lepnej o wymiarach min. 9 x 11 cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx50cm, 2 serweta samoprzylepna
75x90cm z laminatu 2-warstwowego, 2 serweta samoprzylepna 75x90cm Serweta wykonana z laminatu 2 –
warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe
wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5
g/m2, 1 serweta samoprzylepna 150cmx240cm (ekran anestezjologiczny) Serweta wykonana z laminatu 2 –
warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe
wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5
g/m2, 1 serweta samoprzylepna 175cmx 180 cm (+/-5cm) Serweta wykonana z laminatu 2 – warstwowego
polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z
wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m2. Sprzęt
jednorazowy oraz materiał opatrunkowy zapakowany w wewnętrzne pudełko z pokrywką.

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

4

Nazwa towaru
Zestaw do laparotomii. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm, 4
ręczniki celulozowe min.30cmx40cm, 4 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMMS min. 35g/m2 posiadające
wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150cm
(+/-5cm), 1 obłożenie na stolik Mayo min. 80cmx145cm, 40 kompresów gazowych z nitką RTG17 nitek 16
warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm (przewiązane po 10 sztuk), 4 serwety wykonane z gazy 20 nitkowej, 4 lub 6
warstw, ze znacznikiem kontrastującym w promieniach rtg i tasiemką, rozmiar po praniu wstępnym 40x40cm, 5
tupferów wykonanych z gazy 20 nitkowej z nitką rtg o wykroju gazy 14cmx15cm (+/-1cm), 1 dren do ssaka z
końcówką Yankauer Ch 18 (6mm) długość 300cm, 1 ostrze do skalpela nr 11, 1 ostrze do skalpela nr 20, 1 kieszeń
na narzędzia jednokomorowa 38x40cm, 2 samoprzylepne uchwyty na przewody i dreny z 2 trokami z włókniny
o długości min. 25 cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie przymocowanymi do
taśmy lepnej o wymiarach min. 9 x 11 cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx50cm, 2 serweta samoprzylepna
75x90cm z laminatu 2-warstwowego, 2 serweta samoprzylepna 75x90cm Serweta wykonana z laminatu 2 –
warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe
wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5
g/m2, 1 serweta samoprzylepna 150cmx250cm (ekran anestezjologiczny) Serweta wykonana z laminatu 2 –
warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe
wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5
g/m2, 1 serweta samoprzylepna 175cmx 180 cm (+/-5cm) Serweta wykonana z laminatu 2 – warstwowego
polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z
wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m2. Sprzęt
jednorazowy oraz materiał opatrunkowy zapakowany w wewnętrzne pudełko z pokrywką.

w pakiecie nr 26 w poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
Lp

5

Nazwa towaru
Sterylny zestaw do zabiegów na tarczycy, serwety z możliwością regulacji otworu. Minimalny
skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 4 ręczniki min.
30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo min. 80 cmx145cm, 1 serweta
225cmx240cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx20cm, 1 serweta 150cmx260cm (+/-5cm) z
wycięciem „U” 20cmx60cm. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego
polipropylen/polietylen o gramaturze min.55- 57 g/m2. Dolna serweta musi posiadać łatę
chłonną o wysokiej absorbcji o gramaturze min. 110-112 g/m2. Materiał obłożenia musi spełniać
wymagania wysokie normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji
zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie
zaznaczony kierunek otwierania. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego
polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2. Dolna serweta musi posiadać łatę chłonną o
wysokiej absorbcji o gramaturze 109,5 g/m2.

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp

5

Nazwa towaru
Sterylny zestaw do zabiegów na tarczycy, serwety z możliwością regulacji otworu. Minimalny
skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 4 ręczniki min.
30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo min. 80 cmx145cm, 1 serweta
225cmx240cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx20cm, 1 serweta 150cmx260cm (+/-5cm) z
wycięciem „U” 20cmx60cm. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego
polipropylen/polietylen o gramaturze min.55- 57 g/m2. Dolna serweta musi posiadać łatę
chłonną o wysokiej absorbcji o gramaturze min. 110-112 g/m2. Materiał obłożenia musi spełniać
wymagania wysokie normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji
zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie
zaznaczony kierunek otwierania. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego
polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2. Dolna serweta musi posiadać łatę chłonną o
wysokiej absorbcji o gramaturze 109,5 g/m2. Obszar nie krytyczny laminat 2-warstwowy o
gramaturze 57,5g/m2

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zmienia w treści SIWZ, następujące
zapisy:
a) w pkt. 8.10 SIWZ z zapisu:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Dostawy materiałów opatrunkowych i obłożeń”
(BZ.38.382-4.18)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 26.01.2018 r. godz. 11:30”
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Dostawy materiałów opatrunkowych i obłożeń”
(BZ.38.382-4.18)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 30.01.2018 r. godz. 11:30”
d) w pkt. 16.1. SIWZ z zapisu:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 26.01.2018 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym
w rozdziale 8 SIWZ.
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 30.01.2018 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym
w rozdziale 8 SIWZ.
e) w pkt. 16.4. SIWZ z zapisu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali Konferencyjnej na I piętrze, pokój
A21 w dniu 26.01.2018 r., o godzinie 11:30.
Na zapis:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali Konferencyjnej na I piętrze, pokój
A21 w dniu 30.01.2018 r., o godzinie 11:30.
W związku z wprowadzonymi zmianami do treści SIWZ Zamawiający przesuwa termin

otwarcia ofert z dnia 26.01.2018r. na dzień 30.01.2018r., wobec czego, na podstawie art. 38 ust. 4a
zmianie ulega również Ogłoszenie o zamówieniu.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26 po zmianach z
dnia 23.01.2018r.
- SIWZ po zmianach z dnia 23.01.2018r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 23.01.2018r.
Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy
traktować jako integralną część SIWZ.
Zamawiający informuje, iż na pozostałe pytania, które wpłynęły w dniach 19.01.2018r. - 22.01.2018r.
udzieli odpowiedzi niezwłocznie.
Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

