BZP/38/382-16/16

Jastrzębie - Zdrój, 22.06.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy odłożeń i podobnych wyrobów medycznych (BZP/38/382-16/16)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.06.2016 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu 15
„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15 zestaw do iniekcji dogałkowych w składzie:
• Obłożenie na stolik – 75 x 90cm – 1 szt.
• Obłożenie na pacjenta – 50 x 60 cm, z otworem na oko -10 x 10 cm i przylepcem
– 1 szt.
• Rozwórka metalowa Baraquer jednorazowa – 1 szt.
• Metalowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5-4mm – 1 szt.
• Pałeczki absorbcyjne (“papierosy”) – 2 szt. ? ”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2 dot. Pakietu 12
„Prosimy o wyodrębnienie z pakietu 12 pozycji nr 3 (prześcieradło jednorazowe
bibułowo-foliowe w roli w osobny pakiet.
Jesteśmy firmą higieniczną i zajmujemy się bezpośrednio dystrybucją podkładów
ochronnych w rolce przez co możemy zaoferować lepszy jakościowo towar po niższej
cenie co umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków
budżetowych.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3 dot. Pakietu 12
„Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł o długości rolki 50mb z możliwością przeliczenia
na 560 rolek.”

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4 dot. Pytanie 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 niżej
opisanego zestawu do cięcia cesarskiego?
• 4 ręczniki do rąk
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•
•
•
•
•
•

1 taśma przylepna 9 x 50 cm
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, folia operacyjna
36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety
75x190cm)
materiał obłożenia składa się z dwóch warstw o gramaturze 60g/m2

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 5 dot. Pakietu 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 4 pokrowca na
aparaturę o średnicy 140cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 6 dot. Pakietu 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6-8 do oddzielnego pakietu? Pozwoli
to na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców, co zwiększy
konkurencyjność ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 7 dot. Pakietu 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w poniższym składzie:
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki
150 x 190cm;
• 1 serweta na stolik Mayo
80 x 145cm;
• 1 serweta samoprzylepna
180 x 150cm;
• 1 serweta samoprzylepna
150 x 240cm
• 2 serwety samoprzylepne
75 x 90cm;
• 2 włókninowe OP taśmy
10 x 50
• 2 ręczniki
40 x 40
Lub
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki
150 x 200cm
• 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
40 x 40
Zestawy wyposażone są w 3 samoprzylepne nalepki typu TAG z nazwą producenta,
kodem kreskowym, nr. lot, data produkcji oraz data ważności. Nazwa oraz numer
katalogowy znajduję się na opakowaniu.
W przypadku dopuszczenie do zaoferowania w/w zestawu prosimy o wydzielenie go do
oddzielnego pakietu, umożliwiłoby to zaoferowanie korzystniejszej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie 8 dot. Pakietu 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów jałowych
chirurgicznych w rozmiarach M-115 cm, L-127cm, XXL-140 cm, każdy fartuch dodatkowo
owinięty w papier krepowy lub serwetę włókninową?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9 dot. Pakietu 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów jałowych chirurgicznych w
rozmiarach M-115 cm, L-127cm, XXL-140 cm, każdy fartuch dodatkowo owinięty w papier krepowy
lub serwetę włókninową oraz wyposażony w trzy naklejki do umieszczenia na dokumentacji?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 10 dot. Pakietu 15
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy pakiet zawierający m.in.:
serwetę operacyjną 100 x100cm (...) z otworem 4x7cm
samoprzylepną folią chirurgiczną z rozcięciem.
Pozostałe zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

i

ze

zintegrowaną

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika
nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 15 – Zestaw do
iniekcji doszklistkowych;
z zapisu:
„Zestaw jednorazowy sterylny Zawierający:
-1x serweta na stolik75x75
-1x miska plastikowa
-1x kocher plastikowy
-1x rozwórka
-1x miarka plastikowa 3,5mm/4,0mm
-1x strzykawka INSUMED 29G
-1x szkło powiększające
-2x patyczki z wacikiem 15cm
-7x kompres z włókniny 7,5x7,5
-1x serweta operacyjna 100 x100cm dwuwarstwowa, wykonana z włókniny
polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach o gramaturze nie niższej niż 56g/m2,z
otworem 4x7cm i ze zintegrowaną samoprzylepną nie rozciętą folią chirurgiczną.
Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania,
oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej,
zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks
identyfikacyjny, data ważności. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie
produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z
przezroczystej folii polietylenowej z klapka zgrzewną z folią, w celu zminimalizowania
ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania w miejscu otwierania
powinien znajdować się sterylny margines.”
na zapis:
„Zestaw jednorazowy sterylny Zawierający:
-1x serweta na stolik75x75
-1x miska plastikowa
-1x kocher plastikowy
-1x rozwórka
-1x miarka plastikowa 3,5mm/4,0mm
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-1x strzykawka INSUMED 29G
-1x szkło powiększające
-2x patyczki z wacikiem 15cm
-7x kompres z włókniny 7,5x7,5
-1x serweta operacyjna 100 x100cm dwuwarstwowa, wykonana z włókniny
polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach o gramaturze nie niższej niż 56g/m2,z
otworem 4x7cm i ze zintegrowaną samoprzylepną nie rozciętą lub z rozciętą folią
chirurgiczną.
Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania,
oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej,
zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks
identyfikacyjny, data ważności. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie
produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z
przezroczystej folii polietylenowej z klapka zgrzewną z folią, w celu zminimalizowania
ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania w miejscu otwierania
powinien znajdować się sterylny margines.”
Pytanie 11 dot. Pakietu 1
Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze biało-zielonym, spełniające wymagania normy
14683 typ IIR, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika
nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 1 – Czepki, maski;
Z zapisu:
„5.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 po rozłożeniu 180mm (+5mm/-3mm)x187mm
(+/-5mm), 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 biały. Materiał
filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo.”
na zapis:
„5.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 po rozłożeniu 180mm (+5mm/-3mm)x187mm
(+/-5mm), górne troki długość 430mm (+/-25mm) dolne troki długość 380mm +/25mm; maska musi spełniać wymagania normy 14683 (typ II) lub 14683 typ II R,
skuteczność filtracji bakteryjnej ≥ 98%, niepyląca, hypoalergiczna. Kolor biały lub
biało - zielony. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki
zgrzewane ultradźwiękowo.”
Pytanie 12 dot. Pakietu 1
W przypadku udzielenie negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający zgodzi się na
wydzielenie pozycji nr 5 do osobnego zadania? Państwa zgoda umożliwi złożenie ofert
większej liczbie wykonawców, co zwiększy konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 13 dot. Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 188cm H2O?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie 14 dot. Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm z otworem o średnicy 6cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 15 dot. Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 16 dot. Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 17 dot. Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90cm z otworem o średnicy 7cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 18 dot. Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90cm z otworem 6x8cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 19 dot. Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 20 dot. Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 21 dot. Pakietu 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą samoprzylepną 10x50cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 22 dot. Pakietu 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do procedur TUR 190x230cm z otworem
brzusznym i kroczowym o średnicy 6cm, z osłoną palca do badania per rectum, torebką
do do zbiórki płynów ze sztywnikiem, filtrem, końcówką do podłączenia ssaka. Nogawice
zintegrowane z całością serwety.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 23 dot. Pakietu 6
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Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 etykietami samoprzylepnymi?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 24 dot. Pakietu 6
Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z folii PE oraz włókniny 3 warstwowej o
gramaturze 50g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 25 dot. Pakietu 6
Czy Zamawiający dopuści fartuch urologiczny wykonany z włókniny 3 warstwowej o
gramaturze 35g/m2 oraz laminatu 2 warstwowego o gramaturze min. 50g/m2, ze
wzmocnieniami z przodu na całej długości oraz na rękawach min. 35cm o odporności na
przenikanie cieczy min. 125cm H2O, pakowany z dwoma ręcznikami do rąk. Opakowanie
zawierające 4 samoprzylepne naklejki?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 26 dot. Pakietu 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą samoprzylepną do cięcia cesarskiego
200x320cm z otworem z folią operacyjną o wym. 25cm x 30cm, torbą do zbiórki płynów
o wym. 75cm x 85cm, ze sztywnikiem, filtrem, 2-ma końcówkami odpływowymi
(wykonana z 3 warstwowej włókniny o gramaturze 51g/m2)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 27 dot. Pakietu 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dla noworodka w rozmiarze 75x80cm,?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 28 dot. Pakietu 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 sztukami ręczników?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 29 dot. Pakietu 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo wykonana z folii PE o
gramaturze 50g/m2 oraz włókniny o gramaturze 28g/m2 – gramatura całkowita w
obszarze wzmocnionym 80g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 30 dot. Pakietu 10 poz.1,2
Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długości 157cm dla rozmiaru XXL, spełniające
pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
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Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika
nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 10 – Fartuchy
chirurgiczne;
z zapisu:
„ 1. 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 (+/- 5 cm): M/120 cm, L/130cm, XXL/150cm.
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
(+/- 5 cm): M/120 cm, L/130cm, XXL/150cm .”
na zapis:
„ 1. 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 cm (+/- 5 cm), L/130cm(+/- 5
cm), XXL/150cm (+/- 5 cm) lub XXL/157 cm.”
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 cm (+/- 5 cm), L/130cm(+/- 5 cm),XXL/150cm (+/- 5 cm) lub XXL/157
cm.”

Pytanie 31 dot. Pakietu 11
Czy Zamawiający dopuści sterylne osłony na przewody z dwoma taśmami do mocowania?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika
nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 11 – Akcesoria I
z zapisu:
„2. Sterylna jednorazowa osłona na przewody foliowa z taśmą do mocowania na
końcach, wykonana z folii polietylenowej, duża wytrzymałość mechaniczna na
rozerwanie podczas zabiegu operacyjnego, łatwe montowanie, rozmiar 15cmx250cm
(+/- 2cm)”
na zapis:
„2. Sterylna jednorazowa osłona na przewody foliowa z taśmą lub dwoma taśmami

7

do mocowania na końcach, wykonana z folii polietylenowej, duża wytrzymałość
mechaniczna na rozerwanie podczas zabiegu operacyjnego, łatwe montowanie, rozmiar
15cmx250cm (+/- 2cm)”

Pytanie 32 dot. Pakietu 11
Czy Zamawiający dopuści taśmę przylepną typu rzep (velcro) w rozmiarze 2cmx22cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 33 dot. Pakietu 11
W przypadku udzielenie negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający zgodzi się na
wydzielenie pozycji nr 6 do osobnego zadania? Państwa zgoda umożliwi złożenie ofert
większej liczbie wykonawców co zwiększy konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 34 dot. Pakietu 11 poz.7
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm z jedną taśmą
samoprzylepną włókninową 10x50cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 35 dot. Pakietu 11 poz.8
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x60cm z jedną taśmą
samoprzylepną włókninową 10x50cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika
nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 11- Akcesoria I
z zapisu:
„8. Sterylny rękaw na kończynę o wym. min. 33cmx55 cm z 2 foliowymi taśmami
samoprzylepnymi 10cmx 50cm(+/-2cm)”
na zapis:
„8. Sterylny rękaw na kończynę o wym. min. 33cmx55 cm z 2 foliowymi taśmami
samoprzylepnymi 10cmx 50cm(+/-2cm) lub o wym. 30 x 60 cm z jedna taśmą
samoprzylepną 10 x 50 cm”
Pytanie 36 dot. Pakietu 12
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na rolce z perforacją co 38cm o długości 50m z
przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 37 dot. Pakietu 12
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5 i 6 do osobnego zadania?
Państwa zgoda umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców co zwiększy
konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie 38 dot. Pakietu 12
Czy Zamawiający dopuści osłony na przewody 14x250cm z przezroczystej folii
polietylenowej, o gramaturze 50 g/m², złożna teleskopowo. Na jednym końcu posiada
kartonowy sztywnik wokół otworu osłony z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na
drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po
jednym przylepcu umożliwającym fiksację folii.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 39 dot. Pakietu 12
Czy Zamawiający dopuści osłony na przewody 7x120cm z przezroczystej folii
polietylenowej, o gramaturze 35 g/m², złożna teleskopowo? Posiada wewnątrz kartonową
prowadnicę ułątwiająca aplikację.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 40 dot. Pakietu 12
Czy Zamawiający dopuści osłony na przewody 7x170cm z przezroczystej folii
polietylenowej, o gramaturze 35 g/m², złożna teleskopowo? Posiada wewnątrz kartonową
prowadnicę ułątwiająca aplikację. Na jednym końcu osłony przylepiec umożliwający
fiksację folii.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 41 dot. Pakietu 16
Czy Zamawiający dopuści osłonę na mikroskop Zeiss w rozmiarze 137x260cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika
nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 16- Sterylna
jednorazowa osłona na mikroskop Zeiss
z zapisu:
„1. Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop operacyjny Zeiss o wymiarach 117
cmx267cm, średnica optyki 65mm. Osłona soczewki (część mocująca) powinna być
wykonana z pierścienia z czarnej elastycznej gumy oraz z poliwęglanu, odpornego na
zarysowania, charakteryzującego się transmitacją światła .> 94 %, oraz posiadać
dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem w formie naklejki, którą zdejmuje się po
założeniu osłony na mikroskop. Materiałem bazowym osłony powinna być bezbarwna
folia PE o grubości 45 mikronów, która posiada trzy zintegrowane elastyczne taśmy
samoprzylepne służące do mocowania osłony do mikroskopu oraz trzy zintegrowane
rzepy do mocowania okularów. Sterylizowana EO. Opakowanie papier-folia. Produkt
oznaczony wyraźnie w języku polskim. . Opakowanie jednostkowe powinno posiadać
numer ref, numer lot, nazwę producenta oraz znak CE. Pakowane zgodnie z wymogami
ISO11607-1:2006. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795.”
na zapis:
„1. Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop operacyjny Zeiss o wymiarach 117
cmx267cm lub 137 x 260 cm, średnica optyki 65mm. Osłona soczewki (część mocująca)
powinna być wykonana z pierścienia z czarnej elastycznej gumy oraz z poliwęglanu,
odpornego na zarysowania, charakteryzującego się transmitacją światła .> 94 %, oraz
posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem w formie naklejki, którą
zdejmuje się po założeniu osłony na mikroskop. Materiałem bazowym osłony powinna
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być
bezbarwna folia PE o grubości 45 mikronów, która posiada trzy zintegrowane
elastyczne taśmy samoprzylepne służące do mocowania osłony do mikroskopu oraz trzy
zintegrowane rzepy do mocowania okularów. Sterylizowana EO. Opakowanie papierfolia. Produkt oznaczony wyraźnie w języku polskim. . Opakowanie jednostkowe powinno
posiadać numer ref, numer lot, nazwę producenta oraz znak CE. Pakowane zgodnie z
wymogami ISO11607-1:2006. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795.”

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia
także następującą treść SIWZ w punkcie 7.3 oraz w punkcie 8.1- 8.12:
a)
z zapisu:
„7.3. Spełnienie wymogów podanych w punkcie 7.1 i 7.2 SIWZ należy potwierdzić
poprzez złożenie stosownego oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz
Załącznika nr 4 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.,
8.3. oraz pkt 9. SIWZ.”
na zapis:
„7.3. Spełnienie wymogów podanych w punkcie 7.1 i 7.2 SIWZ należy potwierdzić
poprzez złożenie stosownego oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz
Załącznika nr 4 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.,
8.3. oraz pkt 9. SIWZ.”
b)
z zapisu:
„8.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, należy przedłożyć:
- oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
8.2.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
Ustawy PZP, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według Załącznika nr 4 do
SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie według Załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
Ustawy PZP.
8.4 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
1)
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne, broszury,
foldery,katalogi, itp.), na podstawie ,których Zamawiający dokona
weryfikacji zaoferowanych wyrobów z zaznaczeniem którego pakietu i
której pozycji dotyczy,
2) Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania
- według Załącznika nr 6 do SIWZ;
8.5.
UWAGA: Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy wskazane
we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy
załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone
notarialnie.
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8.6.

8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

8.11.
8.12.

Zamawiający
może
żądać
przedstawienia
oryginału
lub
notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
UWAGA: Wskazane wyżej dokumenty winny potwierdzać spełnianie
poszczególnych warunków na dzień składania ofert.
Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być
potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl. Art. 26
ust. 3 ustawy PZP.
Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak
jego brak.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez Wykonawców
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2013 r. poz. 231).

Na zapis:
„8.1.
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, należy przedłożyć:
oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
8.2.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
Ustawy PZP, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według Załącznika nr 4 do
SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie według Załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
Ustawy PZP.
8.3.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do
oferty:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne, broszury,
foldery,katalogi, itp.), na podstawie ,których Zamawiający dokona weryfikacji
zaoferowanych wyrobów z zaznaczeniem którego pakietu i której pozycji
dotyczy,
2) Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania według Załącznika nr 6 do SIWZ;
8.4.
UWAGA: Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy wskazane
we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy
załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone
notarialnie.
8.5.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.6.
UWAGA:
Wskazane
wyżej
dokumenty
winny
potwierdzać
spełnianie
poszczególnych warunków na dzień składania ofert.
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8.7.

Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być
potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
8.8.
Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl. Art. 26 ust.
3 ustawy PZP.
8.9.
Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak
jego brak.
8.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8.11. Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez Wykonawców
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2013 r. poz. 231).”

W związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4a Ustawy PZP, zmienia
treść ogłoszenia, a także na podstawie art.12 a ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)przedłuża termin
składania i otwarcia ofert na dzień 30.06.2016 r. do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi
30.06.2016 r. 10:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia także
następującą treść SIWZ :
a) w rozdziale 20.1 podpunkt 4) z zapisu:
„PRÓBKI: Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych – Pakiet
……….”
NIE OTWIERAĆ przed 27.06.2016 r., godz. 10:30
znak sprawy: BZP/38/382 -16/16

próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w sekretariacie
WSS Nr 2, na I piętrze (pokój nr A1), do dnia 27.06.2016 r., do
godz:10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 725 do
1430).”
na zapis:
„PRÓBKI: Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych – Pakiet
……….”
NIE OTWIERAĆ przed 30.06.2016 r., godz. 10:30
znak sprawy: BZP/38/382 -16/16

próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w sekretariacie
WSS Nr 2, na I piętrze (pokój nr A1), do dnia 30.06.2016 r., do
godz:10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 725 do
1430).”

b) w rozdziale 20.12 z zapisu:
„20.12.Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie
Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

oznaczonej

nazwą

i

adresem
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„Oferta na: Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych
- Pakiet …………”
NIE OTWIERAĆ przed 27.06.2016 r., znak sprawy: BZP/38/382-16/16”
na zapis:
„20.12.Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie
Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

oznaczonej

nazwą

i

adresem

„Oferta na: Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych
- Pakiet …………”
NIE OTWIERAĆ przed 30.06.2016 r., godz. 10:30, znak sprawy: BZP/38/38216/16”
c) w rozdziale 22.12 z zapisu:
22.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, w
pokoju Nr A1, na I piętrze, do dnia 27.06.2016 r., (pokój czynny od poniedziałku
do piątku w godz. od 725 do 1430).
22.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2016 r., w siedzibie Zamawiającego,
w Sali konferencyjnej, w pokoju A21, na I piętrze.”
Na zapis:
22.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, w
pokoju Nr A1,na I piętrze, do dnia 30.06.2016 r., do godz. 10:00 (pokój czynny
od poniedziałku do piątku w godz. od 725 do 1430).
22.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2016 r.,o godz.10:30 w siedzibie
Zamawiającego, w Sali konferencyjnej, w pokoju A21, na I piętrze.”

Pozostała treść Załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje
należy traktować jako integralną część SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- SIWZ po zmianach z dnia 22.06.2016 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 1
Czepki, maski) po zmianach z dnia 22.06.2016 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 10
Fartuchy chirurgiczne) po zmianach z dnia 22.06.2016 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 11
Akcesoria I) po zmianach z dnia 22.06.2016 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 15
Zestaw do iniekcji doszklistkowych) po zmianach z dnia 22.06.2016 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 16
Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop Zeiss) po zmianach z dnia 22.06.2016 r.
Zamawiający informuje, iż pozostałe pytania,
20.06.02016 r.,21.06.2016 r.,są w trakcie odpowiedzi.

które

wpłynęły

w

–
–
–
–
–

dniach

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
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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 22.06.2016 r.
FORMULARZ ASORTYME!TOWO-CE!OWY
Pakiet 15 – Zestaw do iniekcji doszklistkowych

Lp
.

Cena
jedn.
netto

Nazwa towaru
J.m.

Ilość

[PLN
]

Wartość netto

VAT

Wartość

[PLN]

[%]

brutto

Producent
i nazwa handlowa/

Nazwa i numer
dokumentu

numer katalogowy

dopuszczającego

[PLN]
do obrotu
i używania*

1.

Zestaw jednorazowy sterylny Zawierający:
-1x serweta na stolik75x75
-1x miska plastikowa
-1x kocher plastikowy
-1x rozwórka
-1x miarka plastikowa 3,5mm/4,0mm
-1x strzykawka INSUMED 29G
-1x szkło powiększające
-2x patyczki z wacikiem 15cm
-7x kompres z włókniny 7,5x7,5
-1x serweta operacyjna 100 x100cm dwuwarstwowa,
wykonana z włókniny polipropylenowej i folii
etylenowej o wymiarach o gramaturze nie niższej niż
56g/m2,z otworem 4x7cm i ze zintegrowaną
samoprzylepną nie rozciętą lub z rozciętą folią
chirurgiczną.
Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie
zaznaczony
kierunek
otwierania,
oraz
dwie
samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do
dokumentacji medycznej, zawierające następujące
informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks

1025

Szt.
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identyfikacyjny, data ważności. Zawartość zestawu
opisana w języku polskim na etykiecie produktowej
naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w
jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z
klapka zgrzewną z folią, w celu zminimalizowania
ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z
opakowania w miejscu otwierania powinien znajdować
się sterylny margines.
RAZEM:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać
datę wydania dokumentu

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….……2016 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 22.06.2016 r.

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYME!TOWO-CE!OWY
Pakiet 1 – Czepki, maski.
Lp.

Nazwa towaru

Cena
jedn.
netto
J.m.

Ilość

Wartoś
ć netto

VAT

Wartość

[%]

brutto

[PLN]
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/

Nazwa i numer
dokumentu

numer katalogowy

dopuszczającego

[PLN]
do obrotu
i używania*

1.

2.

3.
4.

5

Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki, wiązany z tyłu na
troki, dla osób z dłuższymi włosami. Wykonany z perforowanej
włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2 charakteryzujący
się wysoką przepuszczalnością powietrza. Wydłużona część
przednia z możliwością wywinięcia i stworzenia taśmy
pochłaniającej pot. Kolor zielony.
Czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągany lekko gumką
Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze
min. 25g/m2 charakteryzujący się wysoką przepuszczalnością
powietrza. Kolor zielony.
Uniwersalny, lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny
polipropylenowej o gramaturze min.14g/m2, ściągany lekko gumką.
Dostępne kolory – biały, zielony, niebieski
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.

szt.

szt.

32000

32000

szt.

12000

szt.

20000

Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki,
przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze,

16

łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy ( z usztywnieniem na
nos), rozmiar maski po rozłożeniu 180mm (+5mm/-3mm)x187mm
(+/-5mm), górne troki długość 430mm (+/-25mm) dolne troki
długość 380mm +/-25mm; maska musi spełniać wymagania normy
14683 (typ II) lub 14683 typ II R, skuteczność filtracji bakteryjnej
≥ 98%, niepyląca, hypoalergiczna. Kolor biały lub biało - zielony.
Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki
zgrzewane ultradźwiękowo.

szt.
50000

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać
datę wydania dokumentu

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2016 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 22.06.2016 r.

FORMULARZ ASORTYME!TOWO-CE!OWY
Pakiet 10 – Fartuchy chirurgiczne
Lp
Nazwa towaru
.

Cena
jedn.
netto
J.m.

Ilość

Wartość
netto

VAT

Wartość

[%]

brutto

Producent
i nazwa handlo
wa/

[PLN]
[PLN]

Nazwa i numer
dokumentu
dopuszczającego

[PLN]

numer
katalogowy

do obrotu
i używania*

1.

2.

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 cm(+/- 5 cm):,
L/130cm (+/- 5 cm):, XXL/150cm (+/- 5 cm), lub XXL/157
cm
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

30000
Szt.

Szt.
1000

18

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 cm(+/- 5 cm):,
L/130cm (+/- 5 cm):, XXL/150cm (+/- 5 cm), lub XXL/157
cm
RAZEM:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać
datę wydania dokumentu

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2016 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 22.06.2016 r.

FORMULARZ ASORTYME!TOWO-CE!OWY
Pakiet 11 Akcesoria I
Lp
Nazwa towaru
.

Cena
jedn.
netto
J.m.

Ilość

Wartość
netto

VAT

Wartość

[%]

brutto

[PLN]
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/

Nazwa i numer
dokumentu

numer katalogowy

dopuszczającego

[PLN]
do obrotu
i używania*

1.
2.

3.

4.

5.

Taśmy
sterylne
włókninowe
samoprzylepne
do mocowania serwet o rozmiarze 9cmx50cm(+/- 1cm)
Sterylna jednorazowa osłona na przewody foliowa z
taśmą lub dwoma taśmami do mocowania na końcach,
wykonana z folii polietylenowej, duża wytrzymałość
mechaniczna na rozerwanie podczas zabiegu
operacyjnego,
łatwe
montowanie,
rozmiar
15cmx250cm (+/- 2cm)
Sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy
85cm(+/-5 cm) w stanie rozciagnietym, wykonany z
mocnej przeźroczystej folii polietylenowej, ściągnięty
gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd
Sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy 120 cm
w stanie rozciagnietym, wykonany z mocnej
przeźroczystej folii polietylenowej, ściągnięty gumką
umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd
Sterylna kieszeń samoprzylepna rozmiar 38cmx40cm
lub 30 cm x 40 cm (+/- 3cm) wykonana z folii

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

1000

1600

200

740

800

20

6.

7.

8.

Sterylny przylepny organizator przewodów
sterylny, jednorazowy o wymiarach 9cmx11cm(+/2cm) z 2 trokami o dł. min 25cm umożliwiającymi
przywiązanie kilku przewodów jednocześnie lub 9
cmx 13 cm (+/- 2cm) z trzema otworami o śr. 2 cm,
samoprzylepny, wykonany z włókniny o gram. 35
g/m2
Sterylny rękaw na kończynę o wym. min. 33cmx110
cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10cmx50
cm (+/-2cm)
Sterylny rękaw na kończynę o wym. min. 33cmx55
cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10cmx
50cm(+/-2cm) lub o wym. 30 x 60 cm z jedna taśmą
samoprzylepną. 10 cm x 50 cm

800
Szt.

Szt.

Szt.

300

500
RAZEM:

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać
datę wydania dokumentu

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….……2016 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy
21

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 22.06.2016 r.

FORMULARZ ASORTYME!TOWO-CE!OWY
Pakiet 16 – Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop Zeiss
Cena
jedn.
netto
Lp
.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

[PLN]

Wartość netto

VAT

Wartość

[PLN]

[%]

brutto

Producent
i nazwa handlowa/

Nazwa i numer
dokumentu

numer katalogowy

dopuszczającego

[PLN]
do obrotu
i używania*

1.

Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop operacyjny
Zeiss o wymiarach 117 cmx267cm lub 137 x 260 cm,
średnica optyki 65mm. Osłona soczewki (część
mocująca) powinna być wykonana z pierścienia z
czarnej elastycznej gumy oraz z poliwęglanu,
odpornego na zarysowania, charakteryzującego się
transmitacją światła .> 94 %, oraz posiadać dodatkowe
zabezpieczenie przed zabrudzeniem w formie naklejki,
którą zdejmuje się po założeniu osłony na mikroskop.
Materiałem bazowym osłony powinna być bezbarwna
folia PE o grubości 45 mikronów, która posiada trzy
zintegrowane elastyczne taśmy samoprzylepne służące
do mocowania osłony do mikroskopu oraz trzy
zintegrowane rzepy
do mocowania okularów.
Sterylizowana EO. Opakowanie papier-folia. Produkt
oznaczony wyraźnie w języku polskim. . Opakowanie

750

Szt.
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jednostkowe powinno posiadać numer ref, numer lot,
nazwę producenta oraz znak CE. Pakowane zgodnie z
wymogami ISO11607-1:2006. Wyrób zgodny z normą
PN EN 13795.
RAZEM:

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….……2016 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

23

