
Zamość, dnia 18 stycznia 2023 r.

 DZP.3320.85.22  

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ.                        

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
ul.  Aleje  Jana Pawła II  10,  zgodnie z  art.  135 ust.  6  ustawy z dnia  11 września  2019 r.
Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ
opracowanej  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na  dostawę bielizny
jednorazowego  użytku  dla  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. 

Pytanie 1 dot. zadania 9 pozycja 2: 
„Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym / L, długość 120 cm, obwód
160 cm, reszta wymogów spełniona? ”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 dot. zadania 13:
„Czy Zamawiający dopuści fartuchy składane, pakowane w worku po 100 szt.?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 3 dot. zadania 14:
„Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L (długość 110 cm x szerokość 135 cm)
oraz XL (długość 120 cm x szerokość 140 cm), reszta wymogów spełniona?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dot. zadania 15:
„Czy Zmawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 100 x 220 cm, minimum 5-warstwowe,
gładkie, reszta wymogów Zamawiającego spełniona?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 5 dot. zadania 16:
„Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 70 x 180 cm, rozmiar warstwy chłonnej  -
60  x 80  cm? Od spodu pokryty folią  na całej  powierzchni  podkładu,  od  strony pacjenta
– pokrycie miękką włókniną”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 6 dot. zadania 39:
„Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o grubości folii 35 mikronów?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.
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Pytanie 7 dot. zadania 2:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  niżej  opisanego  zestawu,  minimalnie
różniącego się od opisanego w SWZ? 
1 taśma przylepna 9 x 50 cm 
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 
2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 
2 serwety przylepne 75 x 90 cm 
1 serweta przylepna 180 x 180 cm 
1 serweta przylepna 150 x 240 cm 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 
Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego
PE+PP (nieprzemakalna  folia  polietylenowa  +  chłonna  włóknina  polipropylenowa)
o gramaturze   60g/m2. Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019.
Opakowanie  jednostkowe  typu  Tyvec-folia  (łatwe  do  szybkiego  otwarcia)  zaopatrzone
w  4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności,  nazwą marki,  dodatkowo na
dwóch etykietach kod kreskowy”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 dot. zadania 3:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  niżej  opisanego  zestawu,  minimalnie
różniącego się od opisanego w SWZ? 
1 taśma przylepna 9 x 50 cm 
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo  79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,  składana
w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 
2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 
1  serweta  przylepna  180  x  180 cm  z  padem  chłonnym  25  x  60  cm  i  organizatorami
przewodów 
1  serweta  przylepna  150  x  240  cm  z  padem  chłonnym  25  x  60  cm  i  organizatorami
przewodów 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 
Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu  trzywarstwowego
PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia  polietylenowa +
chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi
o  gramaturze  80g/m2  (łączna  gramatura  155g/m2).  Materiał  serwet  spełnia  wymagania
wysokie  normy  EN  13795-1:2019.  Opakowanie  jednostkowe  typu  Tyvec-folia (łatwe
do  szybkiego  otwarcia)  zaopatrzone  w  4  etykiety samoprzylepne  z  nr  REF,  LOT,  datą
ważności, nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy”.
Wyjaśnienie: Tak

Pytanie 9 dot. zadania 12:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o niżej opisanych rozmiarach
i długościach, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ? 
- rozmiar M – 125cm, rozmiar L – 135cm, rozmiar XL – 145cm, rozmiar XXL – 155cm”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 dot. zadania 22:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 
1 taśma przylepna 9 x 50 cm 
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm (forma worka
na zużyty zestaw) 
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4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 
1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm 
1  serweta  do  cięcia  cesarskiego  180/250  x  330  cm z  torbą  na  płyny 72  x  72  cm,  folia
operacyjna 36x36cm z otworem 18 x 16 cm (bez folii),  organizatory przewodów, 2 porty
do ssaka 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 
Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego
PE+PP  (nieprzemakalna  folia  polietylenowa  +  chłonna  włóknina  polipropylenowa)
o gramaturze 60g/m2. Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019.
Opakowanie  jednostkowe  typu  Tyvec-folia  (łatwe  do  szybkiego  otwarcia)  zaopatrzone
w  4  etykiety  samoprzylepne  z  nr  REF,  LOT,  datą  ważności,  nazwą  marki,  dodatkowo
na dwóch etykietach kod kreskowy”.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 11 dot. zadania 23:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 
1 taśma przylepna 9 x 50 cm 
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm (forma worka
na zużyty zestaw) 
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 
1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm 
1  serweta  do  cięcia  cesarskiego  180/250  x  330  cm z  torbą  na  płyny 72  x  72  cm,  folia
operacyjna 36x36cm z otworem 18 x 16 cm (bez folii),  organizatory przewodów, 2 porty
do ssaka 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 
Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego
PE+PP  (nieprzemakalna  folia  polietylenowa  +  chłonna  włóknina  polipropylenowa)
o gramaturze 60g/m2. Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019.
Opakowanie  jednostkowe  typu  Tyvec-folia  (łatwe  do  szybkiego  otwarcia)  zaopatrzone
w  4  etykiety  samoprzylepne  z  nr  REF,  LOT,  datą  ważności,  nazwą  marki,  dodatkowo
na dwóch etykietach kod kreskowy”.
Wyjaśnienie:  Obowiązujący  opis  zestawu  do  porodu  jest  określony  w  piśmie  z  dnia
23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.

Pytanie 12 dot. zadania 23:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 
6 ręczników do osuszania rąk 21 x 25 cm 
1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 60 cm 
1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm 
1 serwetka do owinięcia dziecka 56 x 75 cm 
1 serweta do zabiegu szycia 75 x 120 cm 
1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm 
Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego
PE+PP  (nieprzemakalna  folia  polietylenowa  +  chłonna  włóknina  polipropylenowa)
o gramaturze 60g/m2. Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019.
Opakowanie  jednostkowe  typu  Tyvec-folia  (łatwe  do  szybkiego  otwarcia)  zaopatrzone
w 4 etykiety samoprzylepne z  nr  REF,  LOT, datą  ważności,  nazwą marki,  dodatkowo na
dwóch etykietach kod kreskowy”.
Wyjaśnienie:  Obowiązujący  opis  zestawu  do  porodu  jest  określony  w  piśmie  z  dnia
23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.
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Pytanie 13 dot. zadania 25 poz. 1:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę na  zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6x8cm
otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ? „.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 14 dot. zadania 25 poz. 1:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 75x80cm z otworem o wymiarach
6x15cm otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 dot. zadania 25 poz. 2:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę na  zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 5x7cm
otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 dot. zadania 25 poz. 3:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 120x150cm z otworem o średnicy
12cm otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 17 dot. zadania 25 poz. 3:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 180x280cm z otworem o średnicy
14cm otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 dot. zadania 25 poz. 4:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę na  zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6x8cm
otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 19 dot. zadania 26:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 
1 ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 
1 serweta okulistyczna 150 x 140 cm z torbą na płyny 30 x 20 cm, okno z folią operacyjną
8 x 10 cm 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm, wzmocnienie 75 x 140 cm 
Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego
PE+PP  (nieprzemakalna  folia  polietylenowa  +  chłonna  włóknina  polipropylenowa)
o gramaturze 60g/m2. Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019.
Opakowanie  jednostkowe  typu  Tyvec-folia  (łatwe  do  szybkiego  otwarcia)  zaopatrzone
w 4 etykiety samoprzylepne z  nr  REF,  LOT, datą  ważności,  nazwą marki,  dodatkowo na
dwóch etykietach kod kreskowy”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 20 dot. zadania 27:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 
1 taśma przylepna 9 x 50 cm 
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 
1 przylepna serweta 75 x 90 cm 
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1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm
i organizatorami przewodów 
1 przylepna serweta 150 x 240 cm 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 
Serweta  główna wykonana na  całej  powierzchni  z  laminatu  trzywarstwowego PP+PE+PP
(delikatna  włóknina  polipropylenowa  +  nieprzemakalna  folia  polietylenowa  +  chłonna
włóknina  polipropylenowa)  o  gramaturze  75g/m2  z  dodatkowymi  padami  chłonnymi
o  gramaturze  80g/m2  (łączna  gramatura  155g/m2).  Materiał  serwet  spełnia  wymagania
wysokie  normy  EN  13795-1:2019.  Opakowanie  jednostkowe  typu  Tyvec-folia  (łatwe  do
szybkiego otwarcia) zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności,
nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 21 dot. zadania 15:
„Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  jednorazowy,  niepylny  wysokochłonny,
nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz
SAP,  zbudowany  z  mocnego,  nieprzemakalnego  niebieskiego  laminatu;  o  wymiarach
prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm); warstwa chłonna o wymiarach - długość
190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm), wchłanialność co najmniej 5600 g/m2 (ponad 5l)
potwierdzona badaniami  akredytowanego laboratorium;  produkt  łatwy do identyfikacji  po
rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy); wyprodukowany zgodnie z normą
ISO13485, w opakowaniu 42 szt.?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 22 dot. zadania 15:
„Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  zaoferowany  produkt  posiadał  badania  chłonności
z wykorzystaniem soli fizjologicznej wg WSP 010.1.R3 i ISO9073-6?”.
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 23 dot. zadania 15:
„Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład
higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 100cm (+/-4cm) x 229cm (+/-5cm). Powierzchnia
chłonna  pikowana  w rozmiarze  50cm (+/-2cm)  x  205cm (+/-5cm).  Chłonność  min.  6  L,
potwierdzona przez producenta podkładu. W zestawie z dodatkową serwetą do przykrycia lub
transportu pacjenta w rozmiarze 101cm (+/-2cm) x 152cm (+/-4cm) i udźwigu min. 200kg.
Opakowanie a. 24szt.”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 24 dot. zadania 15:
„Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający  podkład
higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 100cm (+/-4cm) x 229cm (+/-5cm). Powierzchnia
chłonna pikowana w rozmiarze 50cm (+/-2cm) x 205cm (+/-5cm).  Chłonność min.  11 L,
potwierdzona przez producenta podkładu. Opakowanie a. 20 szt.”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 25 dot. zadania 15:
„Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr15  dopuści  podkład  chłonny  o  rdzeniu  chłonnym
w rozmiarze 180 x 65cm?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ
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Pytanie 26 dot. zadania 15:
„Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 dopuści podkład chłonny o rozmiarze 230 x 140 cm
i rdzeniu chłonnym w rozmiarze 230 x 70 cm?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 27 dot. zadania 2:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 Zestaw uniwersalny wzmocniony:
· - serwetę dolną 170x200 cm
· - 2x taśma przylepna 
· - serwetę Mayo 80x145 cm.
· Pozostałe parametry zgodne z SWZ”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 28 dot. zadania 22:
„ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 22 Zestawu do cięcia cesarskiego:
·- 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m2.
·- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy.
·Reszta parametrów zgodnie z SWZ”.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 29 dot. zadania 22:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 22 Zestawu do cięcia cesarskiego:
·- 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m2.
· -2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy.
· Reszta parametrów zgodnie z SWZ”.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 30 dot. zadania 23:
„Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  zadaniu  23  Zestawu  do  cięcia  cesarskiego
sterylne do porodu:
·- 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m2.
·- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy.
· Reszta parametrów zgodnie z SWZ”.
Wyjaśnienie:  Obowiązujący  opis  zestawu  do  porodu  jest  określony  w  piśmie  z  dnia
23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.

Pytanie 31 dot. zadania 25:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 25 w części:
· - serwety 95x120 cm otworem przylepnym o średnicy 8 cm
· - serwety z 150x180 cm z otworem przylepnym 5x15 cm.
· Reszta parametrów zgodnie z SWZ”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

 6 z 43



Pytanie 32 dot. zadania 38:
„Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 38 maskę z zaworem, płasko składaną
tzn. o kształcie jak na załączonym zdjęciu ?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33 dot. zadania 1:
„Czy Zamawiający dopuści odzież jednorazowego użytku o gramaturze min. 35 g/m2. Bluza
z  okrągłym  wycięciem  pod  szyją,  krótkim  rękawem  i  kieszeniami  przednimi.  Spodnie
z paskiem do regulacji oraz kieszenią tylną. Komplety pakowane pojedynczo”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 34 dot. zadania 2:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny do zabiegów ze standardową ilością płynów
o składzie:
1 x Serweta na stolik narzędziowy w rozmiarze 190x150 cm jako (owinięcie zestawu) wraz
ze wzmocnieniem w rozmiarze  64x190cm, 
4 x Ręczniki chłonne, celulozowe 25x19 cm
1 x Taśma przylepna 10x50 cm
1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm, z warstwą chłonną w rozmiarze 64x145cm, złożona 
rewersowo, 
2 x Samoprzylepna serweta 75x90 cm
1 x Samoprzylepna serweta 240x150 cm 
1 x Samoprzylepna serweta 180x175 cm
Obłożenie pacjenta wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze min. 65 g/m2. 
Serwety posiadają warstwę chłonną na całej powierzchni wykonaną z włókniny 
polipropylenowej. Oferowane obłożenie zgodne  z normą 13795. Zestaw zawiera 4 etykiety 
samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności i kod kreskowy EAN, dane 
producenta”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 35 dot. zadania 3:
„Czy Zamawiający dopuści  zestaw uniwersalny wzmocniony do zabiegów z  dużą  ilością
płynów o składzie:
1 x Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm, jako owinięcie zestawu, rozmiar 
wzmocnienia 64x190cm, 
4 x Ręczniki chłonne, celulozowe 25x19 cm
1 x Taśma przylepna 10x50 cm
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2 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 75x90 cm 
1 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 240x150 cm 
1 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 180x175 cm 
1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm, z warstwą chłonną w rozmiarze 64x145cm, złożona 
rewersowo, 
Obłożenie pacjenta wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 67,5g/m2. Serwety 
posiadają wzmocnienia wykonane z 3-warstwowego laminatu zawierającego wiskozę i folię 
polietylenową o gramaturze 94,2 g/m2 . 

Zestaw spełnia wymagania wysokie normy 13795 dla obłożeń chirurgicznych stosowanych
na bloku operacyjnym.

Zestaw zawiera 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności i 
kod kreskowy EAN, dane producenta.”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36 dot. zadania 7:
„Czy Zamawiający dopuści fartuch z  oddychającymi wzmocnieniami w rękawach i klatce
piersiowej  w o gramaturze 38 g/m2 w wykonanego z laminatu polipropylen – polietylen
w rozmiarach M, L, XL, XXL, XL-XL. Pozostałe parametry bez zmian”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37 dot. zadania 12:
„Czy  Zamawiający  dopuści  fartuch  w  rozmiarach  M,  L,  XL,  XXL,  XL-XL.  Pozostałe
parametry bez zmian”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 38 dot. zadania 22:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie : 
1 x Serweta do cesarskiego cięcia tworząca literę T po rozłożeniu, wymiary 300x250/175cm
posiadająca  otwór  o  wymiarach  23x37cm  wypełniony  folią  operacyjną,  wewnątrz  folii
znajduje  się  wycięcie  16x17,5cm.  Obszar  cięcia  otoczony  workiem do  zbierania  płynów
o wymiarach 75x98 cm z 2 zaworami spustowym i usztywnionym brzegiem, który umożliwia
łatwe  i  bezpieczne  użytkowanie  oraz  4  uchwytami  na  przewody.  Wykonana
z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen 67,5 g/m2. 

1 x Serweta - owinięcie noworodka 75x90 wykonana z włókniny bawełnopodobnej 
1 x Taśma samoprzylepna 50x10cm
4 x Ręcznik 25x19cm
1 x Serweta na stolik Mayo, standardowa 145x80 cm. 
Zestaw owinięty w osłonę na stolik narzędziowy z nieprzemakalnego laminatu w rozmiarze 
190 x 150 cm ze wzmocnieniem 64x190cm
Zestaw zapakowany w opakowanie typu Tyvec”.
Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 39 dot. zadania 27:
„Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego o składzie : 
1 x serweta na stół narzędziowy w rozmiarze 190cmx 150cm wykonana z bilaminatu 
polietylen polipropylen 83g/m2 
1 x serweta na stół Mayo w rozmiarze 145cmx 80cm wykonana z  bilaminatu polietylen 
polipropylen 79 g/m2 
2 x ręcznik celulozowy w rozmiarze 25x19cm
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1 x taśma lepna w rozmiarze 50x10cm
1 x serweta chirurgiczna 150x172 cm wykonana z bilaminatu polietylen/polipropylen o 
gramaturze 67,5 g/m2
1 x serweta włókninowa samoprzylepna w rozmiarze 260x220 cm wzmocniona z wycięciem 
U wykonana z bilaminatu polietylen/polipropylen o gramaturze 67,5g/m2 ,oraz trilaminatu 
polietylen, 2xwiskoza o gramaturze 94,2 g/m2 
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 40 dot. zadania 27:
„Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego o składzie : 
1 x serweta na stół narzędziowy w rozmiarze 190x150cm wykonanana z bilaminatu 
polietylen/polipropylen 83g/m2 
1x serweta na stół Mayo w rozmiarze 145x80cm wykonana z bilaminatu 
polietylen/polipropylen 79 g/m2 
2 x ręcznik celulozowy w rozmiarze 25x19cm 
1 x serweta włókninowa w rozmiarze 240x150cm wykonana z bilaminatu 
polipropylen/polietylen o gramaturze 67,5 g/m2
1 x serweta włókninowa wzmocniona samoprzylepna z wycięciem U w rozmiarze 
260x220cm wykonana z bilaminatupolietylen/polipropylen o gramaturze 67,5 g/m2 oraz 
trilaminatu polietylen, 2xwiskoza gramatura 94,2m2”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 41 dot. zadania 1:
„Prosimy o dopuszczenie  ubrania  chirurgicznego wykonanego z lekkiej  i  miękkiej  włókniny typu
spunbond dostępne w rozmiarach XS, S. M, L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ”. 
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

„Alternatywnie 
prosimy do dopuszczenie do złożenia oferty na ubrania wykonane z włókniny typu SMS dostępne
w rozmiarach S, M, L, XL, XXL”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 42 dot. zadania 2:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw o następującym składzie: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 
1 kieszeń foliowa 38 x 40 cm jednokomorowa 
2 serwety 2 warstwowe samoprzylepne 75 x 90 cm 
1 serweta 2 warstwowa samoprzylepna 175 x 180 cm 
1 serweta 2 warstwowa samoprzylepna 150 x 240 cm 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia
polietylenowa. Gramatura laminatu 57,0(+/-0,5) g/m2. 
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Zestaw posiada
min.2  etykiety samoprzylepne  zawierające  nr  katalogowy,  LOT,  datę  ważności  oraz  dane
producenta”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

„Alternatywnie 
Prosimy o dopuszczenie zestawu jak opisany wyżej z taśmą samoprzylepną 9cmx50cm oraz 
dwoma ręcznikami 30x40cm pakowanymi oddzielnie”
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Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 43 dot. zadania 3:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw o następującym składzie: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 
4 ręczniki 40 cm x 30 cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 
1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm 
2 serwety 2 warstwowe Plus samoprzylepne 75 x 90 cm 
1 serweta 2 warstwowa Plus samoprzylepna 175 x 180 cm 
1 serweta 2 warstwowa Plus samoprzylepna 150 x 250cm 
Obłożenie  pacjenta  wykonane  z  laminatu  dwuwarstwowego:  włóknina  polipropylenowa  i  folia
polietylenowa.  Gramatura  laminatu  podstawowego  57,0(+/-0,5)  g/m2.  Wokół  pola  operacyjnego,
na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty
chłonnej  109,0  (+/-0,5)  g/m2.  Materiał  obłożenia  spełnia  wymagania  wysokie  normy  PN  EN
13795:2019. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę
ważności oraz dane producenta”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 44 dot. zadania 4 poz. 1,2:
„Czy Zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną o grubości 0,050mm, samoprzylepną,
która składa się z folii poliuretanowej pokrytej klejem poliakrylowym, który jest przyjazny
dla skóry. Folia jest przezroczysta i nieodbijająca światła o następujących wymiarach: 
Poz. 1 
Wymiarach całkowity 30cm x 27cm, wymiar powierzchni samoprzylepnej 30cm x 20cm. 
Poz.2 
Wymiarach całkowity 45cm x 72cm, wymiar powierzchni samoprzylepnej 45cm x 65cm”.
Wyjaśnienie: Poz. 1 - Tak,  Poz.2 – Tak.

Pytanie 45 dot. zadania 7:
„Czy Zamawiający dopuści fartuchy, które posiadają nieprzemakalne wzmocnienia wykonane
z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze
min.  40  g/m2 dostępne w rozmiarach:  S/M–120cm,  L-130cm,  XL-150cm,  XXL-150cmL,
XLL-170cm? Pozostałe parametry zgodne SWZ”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 46 dot. zadania 8:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osłonę na kończynę z osobno pakowną taśmą lepną?
Opakowanie  jednostkowe  papier-  folia  z  wyraźnie  zaznaczonym  kierunkiem  otwierania.
Pozostałe parametry zgodne SWZ”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 47 dot. zadania 8:
„Czy zamówienie dotyczy 700 sztuk osłon czy 700 opakowań po 2 sztuki? ”.
Wyjaśnienie: Dotyczy sztuk.

Pytanie 48 dot. zadania 12:
„Czy można zaoferować fartuchy dostępne w rozmiarach: S/M–120cm, L-130cm, XL- 150cm, XXL-
150cmL, XLL-170cm? Pozostałe parametry zgodne zSWZ”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.
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Pytanie 49 dot. zadania 14:
„Prosimy o dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 50 dot. zadania 22:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw 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 oddychającej ,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, 
okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 
cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm )
z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek 
kończyn górnych. 
Gramatura laminatu 57,0(+/-0,5) g/m2. 
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 
etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT”.
Wyjaśnienie: Zgodnie SWZ.

Pytanie 51 dot. zadania 23:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw 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 oddychającej ,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, 
okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 
cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm )
z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek 
kończyn górnych. 
Gramatura laminatu 57,0(+/-0,5) g/m2. 
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 
etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT”.
Wyjaśnienie:  Obowiązujący  opis  zestawu  do  porodu  jest  określony  w  piśmie  z  dnia
23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.

Pytanie 52 dot. zadania 25:
„Poz.  3  –  Czy  można  zaoferować  serwetę  2  rozmiarach  150cm  x  200cm  –  pozostałe
parametry zgodne z  SWZ lub serwetę w rozmiarach 120cm x 150cm z samoprzylepnym
otworem 7cm x 10cm? 
Poz.  4  –  Czy można  zaoferować  serwetę  z  otworem samoprzylepnym  o  średnicy  8cm?
Pozostałe parametry zgodne z SWZ”.
Wyjaśnienie: Poz. 3 – Zgodnie z SWZ, Poz. 4 - Tak.

Pytanie 53 dot. zadania 28:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie: 
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1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm 
2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm 
1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm 
otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie. 
Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia 
polietylenowa. Gramatura laminatu 57,0(+/-0,5) g/m2. 
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 
etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 
producenta. Opakowanie papier- folia.”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem SWZ.

„Alternatywnie 
Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw o składzie jak opisany wyżej, wykonany
z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 
min. 48(+/- 0,5)g/m2 spełniającej wymogi normy EN 13795:2019. Zestaw posiada min. 2 
etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 
producenta. Opakowanie papier- folia”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 54 dot. zadania 35:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  do  operacji  sercowo-
naczyniowych o następującym składzie i parametrach: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, gramatura całkowita serwety min. 78
g/m2 
4 ręczniki 30 cm x 40 cm 
2 serwety na stolik Mayo 80 cm x 145 cm w kształcie worka z folii polietylenowej ze 
wzmocnieniem chłonnym 
2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9 cm x 50 cm 
2 pokrowce na stopy typu bucik 37,5 cm x 24 cm 
1 serweta operacyjna 150 cm x 180 cm 
1 serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 20 
cm x 100 cm ze zintegrowanym uchwytem do mocowania przewodów i drenów 
1 serweta wzmocniona do chirurgii naczyniowo - sercowej w kształcie litery "T" 300/225 cm 
x 370 cm z otworem 38 cm x 40 cm wypełnionym folią operacyjną z dwoma zintegrowanymi 
foliowymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu oraz dwiema 
dodatkowymi umieszczonymi w obrębie ekranu anestezjologicznego foliowymi 
jednokomorowymi kieszeniami na narzędzia i 5 uchwytami do mocowania przewodów i 
drenów typu rzep. 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i 
folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,0(+/-0,5)g/m2. Wokół pola 
operacyjnego polipropylenowa łata chłonna . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i 
łaty chłonnej 109,0 (+/- 0,5) g/m2. Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 1- komorowa pakowana
osobno”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 55 dot. zadania 2:
„Sterylny zestaw uniwersalny 
- serweta 150 x 190 cm /owinięcie zestawu/ -1 szt.
- serweta na stolik MAYO 80 x 145 cm wzmocniona – 1 szt. 
- serweta samoprzylepna 150 x 240 cm –  1 szt. 
- serweta samoprzylepna 170 x 175 cm – 1 szt. 
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- serweta samoprzylepna, 75 x 90 cm – 2 szt 
- taśma samoprzylepna 10 x 50 cm – 1 szt. 
- ręcznik celulozowy o wym. 40 x 40cm – 2 szt. 
Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m2. w strefie wzmocnionej
112 g/m2 Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Obłożenie
spełnia  wymagania  wysokie  na  całej  powierzchni  zgodnie  z  normą  PN-EN  13795  Na
opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą  ważności produktu, identyfikacją
wytwórcy.  Zestaw  sterylny  (metoda  sterylizacji:  tlenek  etylenu)  jednorazowego  użytku.
Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 56 dot. zadania 19:
„Sterylny zestaw do operacji neurochirurgicznych 
- serweta na stolik narzędziowy 150x190cm
- obłożenie stolika Mayo wzmocnione 80x145cm- 1 szt. 
- serweta neurochirurgiczna 225x260 cm z oknem i zbiornikiem na płyny 1 szt. 
- serweta samoprzylepna 50x50cm - 3 szt. 
- przylepiec typu rzep - 1 szt. 
Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m2. w strefie wzmocnionej
112 g/m2 Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Obłożenie
spełnia  wymagania  wysokie  na  całej  powierzchni  zgodnie  z  normą  PN-EN  13795  Na
opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą  ważności produktu, identyfikacją
wytwórcy.  Zestaw  sterylny  (metoda  sterylizacji:  tlenek  etylenu)  jednorazowego  użytku.
Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57 dot. zadania 26:
„Sterylny zestaw serwet do operacji otolaryngologicznych 
- serweta na stolik narzędziowy 150x190cm
- sterylna serweta 250x170 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 10 cm 
-serweta 250x170 cm 
- ręcznik celulozowy 40x40 cm - 1 szt. 
Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m2. w strefie wzmocnionej
112 g/m2 Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Obłożenie
spełnia  wymagania  wysokie  na  całej  powierzchni  zgodnie  z  normą  PN-EN  13795  Na
opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą  ważności produktu, identyfikacją
wytwórcy.  Zestaw  sterylny  (metoda  sterylizacji:  tlenek  etylenu)  jednorazowego  użytku.
Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 58 dot. zadania 28:
„Sterylny zestaw do cystoskopii 
- serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 150 cm /wzmocniona/ - 1 szt.
- osłony na kończyny dolne 75x120cm - 2 szt. 
- serweta do cystoskopii 100 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym
taśmą lepną umieszczonym centralnie. 
Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m2. w strefie wzmocnionej
112 g/m2 Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Obłożenie
spełnia  wymagania  wysokie  na  całej  powierzchni  zgodnie  z  normą  PN-EN  13795  Na
opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą  ważności produktu, identyfikacją
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wytwórcy.  Zestaw  sterylny  (metoda  sterylizacji:  tlenek  etylenu)  jednorazowego  użytku.
Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 59 dot. zadania 1:
„ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w powyżej
pozycji  ubrań  chirurgicznych  wykonanych  z  antystatycznej,  niepylącej,  oddychającej
włókniny  polipropylenowej  SMMS  –  o  gramaturze  45g/m2  –  dzięki  kilku  warstwom
i  wysokiej  gramaturze  komplety  są  wyjątkowe  miękkie  i  komfortowe  w  użytkowaniu.
Pozostałe zgodnie z SWZ.”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 60 dot. zadania 2:
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów o
składzie i parametrach jak poniżej: 

·1 osłona na stolik Mayo 80x145cm 
· 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm 
·1 serweta  przylepna  150x240cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
·1 serweta przylepna 170x180cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
·2 serwety przylepne 75x90cm( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) 
·1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm, 
·4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m2

Sterylny zestaw uniwersalny wykonany z dwóch warstw laminatu folii PE i włókniny PP 
o wysokiej gramaturze 62 g/m2. 
Zapakowany  pojedynczo  w  zgrzewaną  kopertę  papierowo-foliową  posiadającą  2  naklejki
transferowe typu TAG. Zgodność z normą EN 13795”.
Wyjaśnienie:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 61 dot. zadania 3:
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów
o składzie i parametrach jak poniżej:
• 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm złożona teleskopowo
• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, 

• 1 serweta  przylepna  150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm,
wzmocniona na powierzchni 50x75cm

• 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm,
wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm

• 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na
powierzchni min. 45x60cm

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm, 

•4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/2 
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Sterylny zestaw uniwersalny wykonany z  dwóch  warstw laminatu  folii  PE i  włókniny PP
o wysokiej  gramaturze  62  g/m2 dodatkowo w strefie  krytycznej  wzmocniony  materiałem
Spunlace o gramaturze 70g/2. Łączna gramatura w strefie krytyczne 132 g/m2. 

Zapakowany  pojedynczo  w  zgrzewaną  kopertę  papierowo-foliową  posiadającą  2  naklejki
transferowe typu TAG. Zgodność z normą EN 13795”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 62 dot. zadania 7:
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w powyżej
pozycji fartuchów w rozmiarach od M do XXL – pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 63 dot. zadania 12:
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w powyżej
pozycji  fartuchów  owiniętych  wewnętrznie  w  serwetę  włókninową  –  pozostałe  wymogi
zgodnie z SIWZ”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 64 dot. zadania 22:
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów
o składzie i parametrach jak poniżej: 
• 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 
• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, 
• 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem o
wym. 18x28x32cm   otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm,
2. zaworami i kształtownikiem, 
• 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny
typu Spunlace 50 g/m²o wym. 90x100cm 
• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 
• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm 

Sterylny  zestaw  uniwersalny  wykonany  z  dwóch  warstw  laminatu  folii  PE
i włókniny PP o wysokiej gramaturze 62 g/m2. 
Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2
naklejki transferowe typu TAG 
Zgodność z normą EN 13795”.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 65 dot. zadania 23:
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów o
składzie i parametrach jak poniżej: 
• 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 
• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, 
• 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem o wym.
18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2.
zaworami i kształtownikiem, 
• 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu
Spunlace 50 g/m²o wym. 90x100cm 
• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 
• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm 
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Sterylny zestaw uniwersalny wykonany z dwóch warstw laminatu folii PE                         i
włókniny PP o wysokiej gramaturze 62 g/m2. 
Zapakowany  pojedynczo  w  zgrzewaną  kopertę  papierowo-foliową  posiadającą  2  naklejki
transferowe typu TAG 
Zgodność z normą EN 13795”.
Wyjaśnienie:  Obowiązujący  opis  zestawu  do  porodu  jest  określony  w  piśmie  z  dnia
23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.

Pytanie 66 dot. zadania 23:
„Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  zaoferowanie
zestawów o składzie i parametrach jak poniżej: 
• 1 serweta z laminatu 150x100cm (owinięcie zestawu) 
• 1 serweta z laminatu 150x100cm 
• 2 serwety włókninowe min. 80x60cm 
• 6 serwet włókninowych min. 25x20cm 
• 1 podkład chłonny (wierzchnia warstwa włóknina, wypełnienie pulpa celulozowa,
od spodu folia) 60x60cm 
• 1 podkład chłonny 90x60cm 

-  zapakowany  pojedynczo  w  zgrzewaną  kopertę  papierowo-foliową  posiadającą  2
naklejki transferowe typu TAG – gramatura 62 g/m². Zgodność z normą EN 13795”
Wyjaśnienie:  Obowiązujący  opis  zestawu  do  porodu  jest  określony  w  piśmie  z  dnia
23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.

Pytanie 67 dot. zadania 25 poz. 1:
„Zwracamy się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  zaoferowanie  serwet
o wymiarach: 75x90 cm z przylepnym otworem 6x8 cm. Zgodność z normą EN 13795”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 68 dot. zadania 25 poz. 2:
„Zwracamy się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  zaoferowanie  serwet
o wymiarach: 120x150 cm z przylepnym otworem 7 cm. Zgodność z normą EN 13795.”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 69 dot. zadania 25 poz. 3:
„Zwracamy się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  zaoferowanie  serwet
o wymiarach: 100x150 cm z przylepnym otworem 9x12cm. Zgodność z normą EN 13795”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 70 dot. zadania 25 poz. 4:
„Zwracamy się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  zaoferowanie  serwet
o wymiarach: 75x90 cm z przylepnym otworem 6x8 cm. Zgodność z normą EN 13795”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 71 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 3 ust. 2:
„Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 2 projektu umowy poprzez nadane mu następującej treści:
„Ceny jednostkowe brutto, o których mowa w ust. 1 nie mogą ulec podwyższeniu do czasu
dostawy  całości  Przedmiotu  Umowy,  za  wyjątkiem  okoliczności  przewidzianych  treścią
umowy. Obniżenie cen jednostkowych brutto może nastąpić w każdym czasie bez względu na
przyczynę obniżenia.” ”.
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Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmiany  projektowanych  postanowień
umowy  postulowane  przez  Wykonawcę,  wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia
umowy w brzmieniu określonym w załączniku do SWZ. 

Pytanie 72 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 3:
„Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim
kary  umownej  do  wysokości  5%  wartości  niezrealizowanego  przedmiotu  umowy  brutto.
UZASADNIENIE:  Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar
umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić
do naruszenia art.  353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny (Dz.U. 2018
poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego
w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019
poz.  2019,  ze  zm.)  poprzez  wykorzystanie  pozycji  dominującej  organizatora  przetargu
i  uprzywilejowanie  pozycji  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy,  polegające  na  nałożeniu
w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę”.
Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmiany  projektowanych  postanowień
umowy  postulowane  przez  Wykonawcę,  wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia
umowy w brzmieniu określonym w załączniku do SWZ. 

Pytanie 73 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 7 ust. 1:
„Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine:
„z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.””.
Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmiany  projektowanych  postanowień
umowy  postulowane  przez  Wykonawcę,  wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia
umowy w brzmieniu określonym w załączniku do SWZ.

Pytanie 74 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 7:
„Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „W przypadku
zmiany  stawki  podatku  VAT na  wyroby  będące  przedmiotem  zamówienia,  cena  ulegnie
zmianie  z  dniem  wejścia  w  życie  aktu  prawnego  określającego  zmianę  stawki  VAT,
z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie
bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i  nie wymaga formy
aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem
zamówienia  jest  czynnikiem cenotwórczym,  niezależnym  do  swobodnego  uznania  i  woli
Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy,
w dniu  oznaczonym przez  ustawodawcę,  a  Strony nie  mogą  się  uchylać  od  jej  skutków
i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez
ustawodawcę.  W ocenie  Wykonawcy,  w  kontekście  powyższego,  obciążanie  Wykonawcy
skutkami  tejże  zmiany  lub  skutkami  ewentualnego  opóźnienia  w  jej  wprowadzaniu,
tj.  uzależnieniem  zmiany  ceny  brutto  w  związku  ze  zmianą  stawki  podatku  VAT
od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej”.
Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmiany  projektowanych  postanowień
umowy  postulowane  przez  Wykonawcę,  wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia
umowy w brzmieniu określonym w załączniku do SWZ.

Pytanie 75 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 7:
„Wnosimy o modyfikację  § 7 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust.  8  o  treści:
„Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  ceny  w  przypadku  zmiany  cen  producenta
lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku
do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
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UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki
niezależne  od  Wykonawcy,  a  mające  realny  wpływ  na  cenę  wyrobów  dostarczanych
w  ramach  umowy  przetargowej.  Należy  podkreślić,  że  Wykonawca  nie  powinien  być
w  całości  i  samodzielnie  obciążany  ryzykiem  zmiany  stosunków  gospodarczych,
a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach”.
Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmiany  projektowanych  postanowień
umowy  postulowane  przez  Wykonawcę,  wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia
umowy w brzmieniu określonym w załączniku do SWZ.

Pytanie 76 dot. zadania 1:
„Czy Zamawiający dopuści ubrania z włókniny SMMS, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 77 dot. zadania 2:
„Czy  nie  zaszła  omyłka  pisarska  i  Zamawiajacy  wymaga  zestaw  dwu  warstwowy
(polipropylen i polietylen-laminat)?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 78 dot. zadania 2:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet:
• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex EX, laminowanego ekstruzyjnie, o wysokiej
chłonności
• Gramatura serwet 60 g/m2
• Uniwersalne zastosowanie
• Zgodność z normą PN-EN 13795
Skład
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
• 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
• 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
• 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
• 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
• 4 ręczniki 30 x 40 cm;”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 79 dot. zadania 3:
„Czy Zamawiajacy dopuści zestaw serwet:
• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na
przenikanie cieczy
• Gramatura serwet 65 g/m2, w strefie krytycznej gramatura min.130g/m2?
• Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
• Uniwersalne zastosowanie
• Zgodność z normą PN-EN 13795
Skład
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
• 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad
chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
• 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad
chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
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• 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad
chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
• 4 ręczniki 30 x 40 cm;”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 80 dot. zadania 8:
„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm, pozostałe wymogi
zgodnie z SWZ?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 81 dot. zadania 9 poz. 2:
„Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 82 dot. zadania 10 poz. 3:
„Czy Zamawiający dopuści spódnice w kolorze tylko niebieskim?
Czy Zamawiający dopuści spódnice w kolorze niebieskim i zielonym?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 83 dot. zadania 11:
„Czy Zamawiający dopuści  prześcieradło celulozowe w rozmiarze 50cmx60cm?
Jakiej długości rolki Zamawiający wymaga?”.
Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  prześcieradło  celulozowe  w  rozmiarze
50cmx60cm. Jednocześnie informuje, że długość roli to 80m.

Pytanie 84 dot. zadania 13:
„Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany a`100szt?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 85 dot. zadania 14:
„Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L iXL?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 86 dot. zadania 22:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego:
• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na
przenikanie cieczy
• Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP
dla zwiększenia komfortu pacjenta
• Gramatura serwet 65g/m2 (Biflex) i 83g/m2 (Triflex)
• Zgodność z normą PN-EN 13795
Skład
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
• 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
• 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią
chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym
zbiornikiem  do  przechwytywania  płynów  (3600).  Zbiornik  wyposażony  w  kształtki
(sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością
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podłączenia  do  ssaka.  Dodatkowo  3  zintegrowane  z  serwetą  organizatory  przewodów  w
formie rzepów;
• 4 ręczniki 30 x 40 cm;”.
Wyjaśnienie: Wiążące pozostają apisy SWZ.

Pytanie 87 dot. zadania 23:
„Czy Zamawiajacy dopuści zestaw do porodu:
• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na
przenikanie cieczy
• Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP
dla zwiększenia komfortu pacjenta
• Gramatura serwet 65g/m2 (Biflex) i 83g/m2 (Triflex)
• Zgodność z normą PN-EN 13795
Skład
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
• 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
• 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią
chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym
zbiornikiem  do  przechwytywania  płynów  (3600).  Zbiornik  wyposażony  w  kształtki
(sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością
podłączenia  do  ssaka.  Dodatkowo  3  zintegrowane  z  serwetą  organizatory  przewodów  w
formie rzepów;
• 4 ręczniki 30 x 40 cm;”.
Wyjaśnienie:  Dnia 23 XII 2022 zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia w zadaniu 23.

Pytanie 88 dot. zadania 24:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka o składzie:

 2 serwety z miękkiej włókniny kompresowej– 80 x 60cm⇒
 1 podkład wysokochłonny z wkładem z pulpy celulozowej – 60 x 60cm⇒
 1 kocyk flanelowy 160 x 75cm⇒
 1 czapeczka bawełnina dla noworodka”.⇒

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 89 dot. zadania 26:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw:
• Serweta z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na 
przenikanie cieczy
• Serweta główna z barierowej, niepylącej włókniny typu SMS
• Gramatura serwet 65 g/m2 (Biflex) i 35 g/m2 (włóknina typu SMS)
• Zgodność z normą PN-EN 13795
Skład
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
• 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
• 1 serweta główna z włókniny typu SMS 200 x 280 cm z otworem przylepnym (Ø 10 cm) 
otoczonym padem chłonnym 50 x 50 cm;
• 2 ręczniki 30 x 40 cm;”.
Wyjaśnienie: Tak.
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Pytanie 90 dot. zadania 28:
„Czy Zamawiajacy dopuści zestaw do cystoskopii 
• Sterylny, jednorazowego użytku
• Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni 
• Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
• Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą
ważności i informacją o producencie
•Gramatura 62g/m2
• Zgodność z normą PN-EN 13795 
Skład
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 100 x 150cm; 
• 2 osłony na kończynę 75 x 120cm; 
• 1 serweta o wymiarach 80cm x 120cm z samoprzylepnym otworem 9cm x 15cm”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 91 dot. zadania 33 poz. 2:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli z prześcieradłem w rozmiarze 210x160cm?”.
Wyjaśnienie:Tak.

Pytanie 92 dot. zadania 19:
„Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot.  Zadanie nr 19 -
Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych w składzie : 
- serweta do zabiegów neurochirurgicznych o wymiarach 200 cm x 280-310 cm posiadająca
otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 22 x 22 cm (zamiennie za 30 cm x 20 cm),
dwa  zintegrowanie  organizatory  przewodów  typu  RZEP,  worek  do  zbierania  płynów
wyposażony  w  sito  i  podłączenie  do  drenu  (gramatura  w  strefie  krytycznej  (pola
operacyjnego) min. 124 g/m2) – 1 szt. 
- serweta chirurgiczna samoprzylepna 50 cm x 50 cm – 4 sztuki 
- taśma samoprzylepna 9 na 49 cm +/- 1 cm – 1 szt. 
-  ręczniki włókninowe wysokochłonne  30 x 30 cm    (zamiennie za rozmiar 18 x 20 cm ) –
2 szt. 
- osłona na stolik Mayo   80 x 140 cm   (zamiennie za rozmiar 79 x 145 cm ) – 1 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm – 1 szt. 
Zestaw musi spełniać wymogi norm PN-EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być
zaopatrzone w min. 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. 
Pozostałe rozmiary mieszczą się w granicach wymaganych przez Zamawiającego.?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 93 dot. zadania 26:
„Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Zadanie nr 26 - 
Zestaw do operacji laryngologicznych wykonany z 2 - warstwowego laminatu o gramaturze
min.  59  g/m ²,  wytrzymały  na  rozrywanie  w  stanie  suchym i  mokrym w  skład  którego
wchodzi: 
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki w rozm. 150 x 160 cm, 
- 1 x serweta zabiegowa o wym. 190 cm x 250 cm (+/-10 cm) z przylepnym otworem o
średnicy 12 cm, 
- min. 1 x Serwety do rąk 
-  wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy,  łatwy do szybkiego
otwarcia, Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone
w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.
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Pytanie 94 dot. zadania 31:
„Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot.  Zadanie nr 31 –
Zestaw do zabiegów okulistycznych tj. Serweta okulistyczna na pacjenta o rozmiarze 160 x
170 - 240 cm ( zamiennie za 120–140 cm x 170-240 cm)  z folią chirurgiczą na nacięcia o
rozmiarze 10 cm x 10 cm z dwoma zbiornikami na płyn (folia do nacięcia znajduje się na 1/3
jej długości od strony głowy a nie na środku)?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 95 dot. zadania 31:
„Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w Zadaniu nr 31 –
Obłożenie do zabiegów okulistycznych gałkowych sterylne, tj. „ obłożenie okulistyczne
na pacjenta ... ” czy Zamawiający może doprecyzować z jakiego rodzaju materiału według
oczekiwań użytkownika powinna być wykonana serweta okulistyczna: tzn. niepodfoliowana
włóknina oddychająca paroprzepuszcalna nie powodująca uczucia bezdechu dla pacjenta typu
SMMS/SMMMS  czy  serweta  podfoliowana  /  laminowana  tj.  folia  polietylenowa  PE  +
włóknina polipropylenowa PP. ?”.
Wyjaśnienie: Hydrofobowa włóknina typu SMS.

Pytanie 96 dot. zadania 32:
„Zwracam  się  z  uprzejmą  prośbą  do  Zamawiającego  o  doprecyzowanie  oczekiwań
dot. Zadanie nr 32 – Zestaw do iniekcji doszklistkowych, dot. - 1 x Serweta okulistyczna
100x100 cm z  otworem 10x10 cm wypełnionym folią chirurgiczną z nacięciem o długości
8  cm.  Serweta  wykonana  z  włókniny  czterowarstwowej  oddychającej  dla  pacjenta
o gramaturze 45g/m2, nie powoduje poczucia bezdechu. 
Pragne nadmienić, iż zestaw, który zawiera tą serwetę okulistyczną jest obecnie dostarczany
i znany Użytkownikowi, i nie było żadnych uwag i reklamacji na ten zestaw.?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 97 dot. zadania 32:
„Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot.  Zadanie nr 32 –
Zestaw  do  iniekcji  doszklistkowych,  dot.  -1  x  Strzykawka  o  pojemności  0,5  ml  100
U- jednostek, 29G z wtopioną igłą na stałe zintegrowaną.?”.
Wyjaśnienie:   Jeżeli  igła  wtopiona na stałe,  o  rozmiarze 29 G i  strzykawka zapakowana
sterylnie w opakowanie papierowo-foliowe to tak.

Pytanie 98 dot. zadania 33:
„Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w Zadaniu nr 33 – Zestaw do
iniekcji  doszklistkowych,  dot.  -1  x  strzykawka  o  pojemności  1  ml  (INSUMED);  29G
z  wtopioną  igłą  i  w  opakowaniu  sterylnym  papierowo-foliowym,  czy  Zamawiający
ma  na  myśli  aby  strzykawka  z  igłą  miała  być  z  igłą  na  stałe  zintegrowaną  czy  igłą
nakładaną.?”.
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga aby igła była na stałe zintegrowana ze strzykawką.

Pytanie 99 dot. zadania 2:
„Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  sterylnego  zestawu  uniwersalnego
zgodnego z opisem i spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego, ale wykonanego
z materiału 2-warstwowego i posiadającego w swoim składzie dwie taśmy samoprzylepne?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.
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Pytanie 100 dot. zadania 12:
„Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  fartuchów  zgodnych  z  opisem,  ale
zapinanych przy szyi  na  przylepcorzepy,  tj.  jednoczęściowe taśmy wielkokrotnego użycia
umożliwiające  zapięcie  fartucha  w  dowolnym  miejscu  oraz  pakowanych  w  miękką
włókninową  serwetkę  (a  nie  papier  krepowy),  w  rozmiarze  M,  L,  XL,  XXL,  pozostałe
parametry zachowane?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 101 dot. zadania 19:
„Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  zestawu  do  zabiegów
neurochirurgicznych  o  składzie  podanym  poniżej  i  gramaturze  w  strefie  krytycznej
110 g/m2?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 102 dot. zadania 22:
„Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  obłożenia  do  cięcia  cesarskiego/do
porodu  zgodnego  z  opisem,  ale  z  serwetą  główną  w  rozmiarze  250/250cm  x  300cm,
serwetami włókninowymi w rozmiarze  30x33cm oraz posiadającego dodatkowo w swoim
składzie  taśmę  samoprzylepną  oraz  1  serwetę  90cm  x  100cm  –  pozostałe  parametry
zachowane? ”.
Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 103 dot. zadania 23:
„Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  obłożenia  do  cięcia  cesarskiego/do
porodu  zgodnego  z  opisem,  ale  z  serwetą  główną  w  rozmiarze  250/250cm  x  300cm,
serwetami włókninowymi w rozmiarze  30x33cm oraz posiadającego dodatkowo w swoim
składzie  taśmę  samoprzylepną  oraz  1  serwetę  90cm  x  100cm  –  pozostałe  parametry
zachowane? ”.
Wyjaśnienie: Dnia 23 XII 2022 zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia w zadaniu 23.

Pytanie 104 dot. zadania 27:
„Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  zestawu  do  operacji  głowy  i  szyi
zgodnego z opisem, ale  posiadającego w swoim składzie zamiast 2 taśm samoprzylepnych
1 uchwyt Velcro w rozmiarze 2cm x 23cm?”.
Wyjaśnienie:  Tak.

Pytanie 105 dot. zadania 28:
„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii o następującym
składzie”. 
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Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 106 dot. zadania 30:
„Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  zestawu  do  cewnikowania
o następującym składzie:”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 107 dot. zadania 1:
„Czy zamawiający dopuści bluzę z wycięciem w kształcie półokrągłym?
Czy zamawiający dopuści rozmiary S-XXL?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 108 dot. zadania 5 poz. 3:
„Czy zamawiający dopuści rozmiar 210 x 160 cm?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 109 dot. zadania 5 poz. 3:
„Czy  zamawiający  wydzieli  poz.3  do  osobnego  pakietu,  takie  rozwiązanie  pozwoli
na  złożenie  konkurencyjnej  oferty.  Racjonalne  wydatkowanie  publicznych  pieniędzy  jest
dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne
firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz
zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza
większe możliwości wyboru”.
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Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 110 dot. zadania 11:
„Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Czy dopuści perforację co 38 cm?
Czy  jeżeli  zamawiający  dopuści  inną  długość,  to  czy  z  przeliczeniem  za  rolkę
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 111 dot. zadania 13:
„Prosimy  o  dopuszczenie  fartucha  foliowego  pakowanego  po  100  szt,  w  opakowaniu
zbiorczym  –  foliowym  z  perforowanym  otwarciem  w  formie  dyspensera  z  możliwością
wyciągnięcia pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt
jest  wyrobem  niesterylnym.  Ponadto  opakowanie  indywidualne  spowoduje  wzrost  ceny
produktu,  z  uwagi  na  zużycie  większej  ilości  materiału  na  opakowanie  oraz  późniejszą
konieczność  utylizacji  większej  ilości  odpadów  foliowych  w  postaci  opakowań
indywidualnych”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 112 dot. zadania 14:
„• Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.
z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
• Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:
o Mankiet 5 cm
o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 113 dot. zadania 18 poz. 1:
„Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania
zmniejsza  powierzchnię  magazynowania  lub/i  przechowywania,  opakowanie  w  foli
gwarantuje  również  higieniczne  przechowywanie  i  wyjmowanie  -  sposób  pakowania  nie
wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 114 dot. zadania 18 poz. 1:
„Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  wyceny  za  najmniejsze  opakowanie  handlowe
100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 115 dot. zadania 18 poz. 2-3:
„Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  wyceny  za  najmniejsze  opakowanie  handlowe
50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 116 dot. zadania 33 poz. 2:
„Czy  zamawiający  wydzieli  poz.2  do  osobnego  pakietu,  takie  rozwiązanie  pozwoli
na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla
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Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy
pozwoli  Zamawiającemu  na  dokonanie  wyboru  oferty  zgodnej  z  zapisami  SIWZ  oraz
zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza
większe możliwości wyboru”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 117 dot. zadania 41:
„Czy Zamawiający dopuści jednorazowy koc z wypełnieniem z włókniny poliestrowej?”.
Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 118 dot. zadania 1:
„Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  ubrań  operacyjnych  wykonanych  z  włókniny
SMMS. Pozostałość zgodnie z SWZ”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 119 dot. zadania 1:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań operacyjnych wykonanych z włókniny SMS.
Rozmiar S, M, L, XL, XXL. Pozostałość zgodnie z SWZ”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 120 dot. zadania 2:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego: 
1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni 
1x  serweta  na  stolik  Mayo  80x150  cm ze  wzmocnieniem chłonnym w części  centralnej
65x150 cm 
4x ręcznik chłonny 40x40 cm 
1x taśma lepna 10x50 cm 
1x taśma lepna 10x25 cm 
2x serweta boczna 75x90 cm 
1x serweta górna 150x240 cm 
1x serweta dolna 180x180 cm 
Serwety  okrywające  pacjenta  wykonane  z  chłonnego  na  całej  powierzchni  laminatu  2-
warstwowego o gramaturze 55g/m2 ±1, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na
przenikanie płynów >180 cm H2O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa),
niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,2 log10).  Zestaw spełnia  wymagania dla procedur
wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z
portami  do  sterylizacji,  posiada  4  etykiety  samoprzylepne  do  dokumentacji  medycznej
zawierające:  numer  katalogowy,  numer  lot,  datę  ważności,  nazwę  producenta,  kod  EAN,
następnie zbiorczo w karton. Sterylizacja EO”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 121 dot. zadania 3:
„1 x  serweta  na  stolik  instrumentariuszki  140 x  190 cm  z  mocnej  folii  PE min.  50μ ze
wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 
1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 składana rewersowo 
2 x serweta boczna 75 x 100 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku 
1 x serweta górna 160x260 cm, przylepna 
1 x serweta dolna 195x 200 cm, przylepna 
1  x taśma typu rzep  o  jednoczęściowej  konstrukcji,  z  zaokrągloną  końcówką ułatwiająca
rozdzielanie, dzięki której podczas rozpięcia nie spowodowuje dekompozycji na dwie części
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(zgrzew z jednej strony i nieprzylepna 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy
2,5x 13 -14cm 
4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 
Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm 
Serwety  okrywające  pacjenta  wykonane  z  chłonnego  (na  całej  powierzchni)
niepylącego(współczynnik pylenia≤1,9 log10) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max.
66 g/m2 bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200 cm
H2O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). W celu ułatwienia aplikacji
serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm
zabezpieczającymi  część  lepną  serwet  pozwalające  w rękawicach jednych ruchem odkryć
część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla
procedur  wysokiego ryzyka wg normy EN 13795,  pakowany sterylnie  w foliową torbę z
portami  do  sterylizacji,  posiada  4  etykiety  samoprzylepne  do  dokumentacji  medycznej
zawierające min.:  nr katalogowy, nr lot,  datę ważności,  nazwę producenta ( w tym min.2
etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek
foliowy,  następnie  karton.  Producent  spełnia  wymogi  normy  środowiskowej  ISO  14001
potwierdzony certyfikatem”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 122 dot. zadania 3:
„Pakiet 3, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu
o  grubości  30±5μ,  pokryta  klejem  akrylowym,  elastyczna,  łatwo  przylegająca  do  skóry,
wodoszczelna,  antyrefleksyjna.  Powierzchnia  lepna  30x28cm  powierzchnia  całkowita
28x38,5cm”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 123 dot. zadania 3:
„Pakiet 3, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu
o  grubości  30±5μ,  pokryta  klejem  akrylowym,  elastyczna,  łatwo  przylegająca  do  skóry,
wodoszczelna,  antyrefleksyjna.  Powierzchnia  lepna  45x75cm  powierzchnia  całkowita
45x83,5cm”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 124 dot. zadania 3:
„Pakiet 3, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu
o  grubości  30±5μ,  pokryta  klejem  akrylowym,  elastyczna,  łatwo  przylegająca  do  skóry,
wodoszczelna,  antyrefleksyjna.  Powierzchnia  lepna  45x55cm  powierzchnia  całkowita
45x63,5cm”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 125 dot. zadania 3:
„Pakiet 3, poz. 2 
Z uwagi na fakt,  że folia operacyjna posiada powierzchnię użytkową (lepną ) i całkowitą
(użytkowa powiększona o paski ułatwiające aplikację)prosimy o potwierdzenie, że podane
w SWZ rozmiary odnoszą się do powierzchni użytkowej (lepnej ) folii ?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.
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Pytanie 126 dot. zadania 3:
„Pakiet 3, poz. 2
Czy  zamawiający  oczekuje  zaoferowania  folii  chirurgicznych  pakowanych  jednostkowo
sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie
tego produktu”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 127 dot. zadania 7:
„Fartuch chirurgiczny sterylny zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z
miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z
masy celulozowej  i  poliestru),  o  właściwościach  hydrofobowych,  gramatura  min.  70g/m²,
wyposażony w nieprzemakalne  wstawki  z  przodu i  na rękawach o  gramaturze  40  g/m ².
Rękawy na  wysokości  strefy  krytycznej  klejone,  nie  szyte  dla  zachowania  barierowości.
Długość mankietu 6-8  cm. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z
dużą  regulacją  dopasowania  fartucha  za  pomocą  długiego  rzepu  o  długości  min.  15  cm.
Pakowany  w  opakowanie  podwójne:  zewnętrzne  papierowo-foliowe  oraz  wewnętrzne
włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne
etykiety 
Dokumenty  producenta  potwierdzające  spełnienie  wymagań.  Certyfikaty  jakościowe  dla
miejsca  produkcji:  ISO  13485,  ISO  9001  i  ISO  14001,  wystawione  przez  jednostki
notyfikowane. Rozmiary: S/M; L; XL; XLL; 2XLL”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 128 dot. zadania 12:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny
typu SMS. Pozostałość zgodnie z SWZ”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 129 dot. zadania 12:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny
typu SMS. Rozmiar M,L,XL,XXL. Pozostałość zgodnie z SWZ”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 130 dot. zadania 14:
„Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  fartucha  do  ochrony  osobistej  o  rozmiarze
uniwersalnym”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 131 dot. zadania 14:
„Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  fartucha  do  ochrony  osobistej  wykonanego
z włókniny polipropylenowej wzmocnionego polietylenem o rozmiarze uniwersalnym”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 132 dot. zadania 15:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: 
serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa,  zintegrowana
wielopunktowo  –  brak  możliwości  tworzenia  zagięć  i  pofałdowań  pod  pacjentem,
samowygładzająca  się.  Rdzeń chłonny z  wyraźnym  pikowanym wzorem  ułatwiającym
rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy
środkowej  z  SAP  i  spodniej  pełnobarierowej  foli  polietylenowej,  zabezpieczającej  przed
przesuwaniem  się  i  ślizganiem  podkładu  po  powierzchni.  Wszystkie  krawędzie
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uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO
14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 
Parametry: 
-  chłonność  3750  –  4000  ml/m2,  (test  potwierdzony  badaniami  wykonanymi  w
laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 % 
- gramatura podstawowa: 150 g/m2 (+/- 10%), 
-  wymiary:  102  x  230cm,  rdzeń  chłonny  otoczony  z  każdej  strony  dodatkowymi
marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. 
- pakowana po 20 sztuk/karton”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 133 dot. zadania 15:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: 
serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa,  zintegrowana
wielopunktowo  –  brak  możliwości  tworzenia  zagięć  i  pofałdowań  pod  pacjentem,
samowygładzająca  się.  Rdzeń chłonny z  wyraźnym  pikowanym wzorem  ułatwiającym
rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy
środkowej z SAP i  spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej
folii  polietylenowej,  zabezpieczającej  przed  przesuwaniem się  i  ślizganiem podkładu  po
powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO
14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 
Parametry: 
-  chłonność  3750  –  4000  ml/m2,  (test  potwierdzony  badaniami  wykonanymi  w
laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 % 
- gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/-  10%), grubość folii  polietylenowej min. 0,12
mm 
-  wymiary:  102  x  230cm,  rdzeń  chłonny  otoczony  z  każdej  strony  dodatkowymi
marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. 
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty, 
- pakowana po 20 sztuk/karton”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 134 dot. zadania 16:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: 
jednorazowy,  niesterylny  podkład  chłonny,  min.  4-warstwowy,  przeciwodleżynowy,
oddychający,  przeznaczony do absorbcji  płynów ustrojowych.  Warstwa zewnętrzna  trwale
zintegrowana  na  całej  powierzchni.  Nie  rozwarstwia  się,  nie  pęcznieje  i  nie  przywiera
do  skóry  gdy  jest  mokra.  Miękka,  włókninowa  warstwa  zewnętrzna  pomaga  redukować
nacisk na skórę. Superabsorbująca warstwa środkowa z wkładem żelowym, pozostająca sucha
na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki. Rdzeń chłonny
z  marginesami  uszczelniającymi  z  każdej  strony,  zabezpieczającymi  przed  wyciekaniem
płynów. Pochłaniają zapach i zawilgoć, zapewniając suchą w dotyku powierzchnię w ciągu
kilku  minut.  Posiadają  zdolność  do  wielokrotnego  pochłaniania  płynów,  nie  przeciekają.
Rozmiar  210 x 80 cm, chłonność 4900 ml,  potwierdzona przez producenta.  Oddychająca,
pełnobarierowa,  antypoślizgowa warstwa spodnia (zielony kolor  nadruku części  spodniej).
Kompatybilne  z  materacami  przeciwodleżynowymi  typu  low  airloss.  Nadaje
się  do  repozycjonowania  pacjenta,  obracania  go  i  unoszenia  (wytrzymałość  do  150  kg).
Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 30 szt. (6 toreb po 5 szt.)”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.
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Pytanie 135 dot. zadania 22:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cięcia cesarskiego: 
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem (owinięcie
zestawu) 
-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x90+/-2 cm 
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm 
-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozerwaniem 
-1 x przylepna kieszeń na narzędzia jednokomorowa 30x50 +/-3 cm wykonana z mocnej folii
PE 
-1  x  serweta  do  cięcia  cesarskiego  200/250x320  +/-10cm  z  obłożeniem  ramion  stołu,  z
otworem 40x35+/-3cm wypełnionym całkowicie folią chirurgiczną , ze zintegrowaną torbą na
płyny  360⁰  z  2  portami  do  ssaka,  ze  wzmocnieniem  chłonnym  50x35+/-  3cm,  ze
zintegrowanymi 3 organizatorami przewodów typu rzep. Część główna serwety osłaniająca
pacjentkę  wykonana  z  bilaminatu  o  gramaturze  max.  58g/m2,  odpornego  na  przenikanie
płynów > 178 cm H2O, wzmocnienie chłonne z polipropylenu o gramatrze 60 g/m², łączna
gramatura  materiału  w  obszarze  wzmocnienia  121  g/m².  I  klas  palności.  Zestaw  spełnia
wymagania  dla  procedur  wysokiego  ryzyka  wg  normy EN 13795  pakowany sterylnie  w
przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do
dokumentacji  medycznej  zawierające:  numer  katalogowy,  numer  lot,  datę  ważności  oraz
nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO.
Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi
normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem”.
Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 136 dot. zadania 23:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cięcia cesarskiego: 
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem (owinięcie
zestawu) 
-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x90+/-2 cm 
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm 
-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozerwaniem 
-1 x przylepna kieszeń na narzędzia jednokomorowa 30x50 +/-3 cm wykonana z mocnej folii
PE 
-1  x  serweta  do  cięcia  cesarskiego  200/250x320  +/-10cm  z  obłożeniem  ramion  stołu,
z otworem 40x35+/-3cm wypełnionym całkowicie folią chirurgiczną , ze zintegrowaną torbą
na  płyny  360⁰  z  2  portami  do  ssaka,  ze  wzmocnieniem  chłonnym  50x35+/-  3cm,  ze
zintegrowanymi 3 organizatorami przewodów typu rzep. Część główna serwety osłaniająca
pacjentkę  wykonana  z  bilaminatu  o  gramaturze  max.  58g/m2,  odpornego  na  przenikanie
płynów > 178 cm H2O, wzmocnienie chłonne z polipropylenu o gramatrze 60 g/m², łączna
gramatura  materiału  w  obszarze  wzmocnienia  121  g/m².  I  klas  palności.  Zestaw  spełnia
wymagania  dla  procedur  wysokiego  ryzyka  wg  normy  EN  13795  pakowany  sterylnie
w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety  samoprzylepne
do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz
nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO.
Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi
normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem”.
Wyjaśnienie: Dnia 23 XII 2022 zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia w zadaniu 23.
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Pytanie 137 dot. zadania 26:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji laryngologicznych: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 40 μm, ze wzmocnieniem chłonnym 
- 2x ręcznik chłonny 20 x 30 cm 
- 1x serweta 157,5 x 200 cm z decentralnym otworem przylepnym 8 x 10 cm 
Serweta okrywająca pacjenta wykonana z chłonnego,niepylacego laminatu 2-warstwowego
(polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów > 178
cm H2O, na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7
log10),  I  klasa  palności.  Zestaw  spełnia  wymagania  dla  procedur  wysokiego  ryzyka  wg
normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji,
posiada  4  etykiety  samoprzylepne  do  dokumentacji  medycznej  zawierające  min.:  numer
katalogowy,  numer lot,  datę  ważności,  nazwę producenta,  w tym dwie etykiety zawierają
dodatkowo  kod  EAN.  Sterylizacja  EO.  Zestawy  pakowane  zbiorczo  w  worek  foliowy,
następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony
certyfikatem”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 138 dot. zadania 27:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 50 μm, z mikroteksturą ze wzmocnieniem
z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu) 
- 2x ręcznik chłonny 20 x 30 cm 
- 1x serweta 150 x 175 cm z de centralnym, owalnym otworem przylepnym 13x17 cm 
Serweta okrywająca pacjenta wykonana z chłonnego,niepylacego laminatu 2-warstwowego
(polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów > 178
cm H2O, na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7
log10),  I  klasa  palności.  Zestaw  spełnia  wymagania  dla  procedur  wysokiego  ryzyka  wg
normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji,
posiada  4  etykiety  samoprzylepne  do  dokumentacji  medycznej  zawierające  min.:  numer
katalogowy,  numer lot,  datę  ważności,  nazwę producenta,  w tym dwie etykiety zawierają
dodatkowo  kod  EAN.  Sterylizacja  EO.  Zestawy  pakowane  zbiorczo  w  worek  foliowy,
następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony
certyfikatem”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 139 dot. zadania 27:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: 
-  1  x  serweta  na  stolik  narzędziowy  140  x  190  cm  z  folii  PE  50  μm  z  mikroteksturą
ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu) 
- 1 x serweta na stoli Mayo 80 x 142 cm 
-  1 x serweta na głowę dwuczęściowa, przylepna typu „turban” 107 x 82,5 cm z wąskim
przylepcem (2cm) 
- 1 x serweta 196 x 279cm z przylepnym wycięciem U 6x63cm ( wąskie paski klejące -2 cm),
ze wzmocnieniem chłonnym 43 x 51 cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia
25 x  46  cm,  zintegrowane 2  podwójne  organizatory  przewodów, boki  z  folii  PE.Serwety
okrywające  pacjenta  wykonane  z  chłonnego  laminatu,  trójwarstwowego  (polipropylen,
polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m2, dobrze układającego się na pacjencie,
odpornego  na  przenikanie  płynów  (>  200  cm  H2O),wytrzymałego  na  rozrywanie
na  mokro/sucho (min.  190 kPa),  wytrzymałego na  rozciąganie  wzdłużne na mokro/sucho
(min.  88  N)  .Obszar  krytyczny  wzmocniony  (gramatura  łączna  140  g/m2),  odporny  na
przenikanie płynów (> 200 cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (> 570 kPa).
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Wszystkie  serwety  pozbawione  pylących  i  łatwopalnych  włókien  celulozy  i  wiskozy
(współczynnik  pylenia  ≤  1,9  log10).  I  klasa  palności.  W  celu  ułatwienia  aplikacji
dwucentymetrowa  nieprzylepna  końcówka  przy  paskach  zabezpieczających  taśmę  lepną,
wąskie taśmy lepne < 2,5 cm. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg
normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji,
posiada  4  etykiety  samoprzylepne  do  dokumentacji  medycznej  zawierające  min.:  numer
katalogowy,  numer lot,  datę  ważności,  nazwę producenta,  w tym dwie etykiety zawierają
dodatkowo  kod  EAN.  Sterylizacja  EO.  Zestawy  pakowane  zbiorczo  w  worek  foliowy,
następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony
certyfikatem”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 140 dot. zadania 28:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopii: 
1  x  serweta  na  stolik  narzędziowy  140x190  cm  z  teksturowanej  folii  PE  50  μ
ze wzmocnieniem 
2 x nogawice 75x120 cm z bilaminatu 
1 x serweta pod pośladki 90x120 cm +/-1cm z dodatkowym wywinięciem z warstwą chłonną
20x90 cm +/-2cm dla komfortu pacjenta i łatwej aplikacji pod pośladki 
1 x serweta 170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy krocza 9x15 cm z przylepnym
paskiem  do  fiksacji  na  spojeniu  łonowym  i  z  czterema  fiksatorami  do  osłon  kończyn
wykonana  z  jednorodnego,  chłonnego  laminatu  o  gramaturze  max.58g/m2pozbawionego
pylących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10, odpornego
na penetracje płynów > 175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho >145 kPa. I
klasa palności.  Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN
13795, pakowany podwójnie we włókninę następnie sterylnie w przezroczystą, foliową torbę
z  portami  do  sterylizacji,  posiada  4  etykiety  samoprzylepne  do  dokumentacji  medycznej
zawierające:  numer  katalogowy,  lot,  datę  ważności,  nazwę  producenta  w  tym 2  etykiety
dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton.
Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 141 dot. zadania 34:
„Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  fartucha  jednorazowego  użytku  odpornego  na
przenikanie  min.  10  cytostatyków  zgodnie  normą  ASTM  D6978.  Rozmiar  L  i  XLL.
Pozostałość zgodnie z SWZ”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z  SWZ.

Pytanie 142 dot. zadania 37:
„Prosimy  zamawiającego  o  dopuszczenie  foli  operacyjnej  w  rozmiarze  60x60
(powierzchnia lepna), pakowanych po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym”.
Wyjaśnienie:  Zgodnie z  SWZ.

Pytanie 143 dot. zadania 37:
„Prosimy o potwierdzenie, że w celu zapewnienia skuteczności środka bójczego Zamawiający
oczekuje  zaoferowania  folii  bakteriobójczych  pakowanych  w  folię  aluminiową,
sterylizowanych radiacyjnie”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z  SWZ.
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Pytanie 144 dot. zadania 37:
„Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  oczekuje  zaoferowania  folii  bakteriobójczych
klasyfikowanych jako klasa III”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z  SWZ.

Pytanie 145 dot. zadania 39:
„Prosimy Zamawiającego  o  dopuszczenie  ochraniaczy  na  obuwie  wykonanych  z  foli  PE
o grubości 2g/m2”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 146 dot. zadania 40:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o gramaturze 57g/m2 (+/-5%)”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 147 dot. zadania 1:
„Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne wykonane z trójwarstwowej włókniny typu
SMS? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 148 dot. zadania 2:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  z  serwetami  operacyjnymi
wykonany z tkaniny 2-warstwowej?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 149 dot. zadania 3:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  z  serwetami  operacyjnymi
wykonany  z  tkaniny  3-warstwowej  o  gramaturze  min.  72  g/m2 z  dodatkowymi  padami
chłonnymi o gramaturze w strefie krytycznej min. 100 g/m2? ”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 150 dot. zadania 8:
„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny pakowaną A’1 z dwoma taśmami lepnymi
w opakowaniu, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 151 dot. zadania 8:
„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny z taśmą lepną pakowaną osobno?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 152 dot. zadania 12:
„Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze M- XXL, gdzie rozmiar XXL to fartuch
o dł. 150 cm o szer. na linii klatki piersiowej 150 cm, dł rękawa 75 cm?
W razie  odmownej  odpowiedzi  bardzo  prosimy o  podanie  w  centymetrach  wymaganych
wymiarów,  ponieważ  rozmiarówka  wyrażona  skrótami  L,  XL  jest  różna  u  różnych
producentów”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 153 dot. zadania 16:
„Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o wymiarach 90x170 cm z wkładem chłonnym o
wymiarach min. 82x51 cm?”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.
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Pytanie 154 dot. zadania 23:
„Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu do porodu?”.
Wyjaśnienie: Dnia 23 XII 2022 zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia w zadaniu 23.

Pytanie 155 dot. zadania 23:
„Czy Zamawiający dopuści Obłożenie sterylne do porodu o składzie:”.

Element składowy Szt. Surowiec
Rozmiar

dłxszer.(cm)

serweta 1 L2 150X90

serweta 1 L2 130X90
serweta z włókniny

kompresowej
1

włóknina
kompresowa

80X60

serweta z włókniny
kompresowej

6
włóknina

kompresowa
25X20

podkład chłonny z pulpy
celulozowej typu Seni Soft

1  90x60

podkład chłonny z pulpy
celulozowej typu Seni Soft

1  60x60

Wyjaśnienie: Dnia 23 XII 2022 zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia w zadaniu 23.

Pytanie 156 dot. zadania 24:
„Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw,  w  którym  podkład  chłonny  dla  noworodka  ma  rozmiar
60 x 60 cm?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 157 dot. zadania 26:
„Czy Zamawiający  dopuści  zestaw,  gdzie  serweta  główna  ma  otwór  o  wym.  15x10  cm?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 158 dot. zadania 28:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw, który w składzie posiada osłonę na kończynę o wym.
120x75  cm,  czyli  tak  samo  jak  w  obecnie  dostarczanym  zestawie?  Pozostałe  parametry
zgodnie z SIWZ”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodni z opisem SWZ.

Pytanie 159 dot. zadania 30:
„Czy Zamawiający dopuści  zestaw posiadający żel  poślizgowy w strzykawce,  co  ułatwia
aplikację? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 160 dot. zadania 31:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów okulistycznych o składzie?
- serweta na instrumentarium 90x160 cm;
- pokrowiec na Mayo 145x80 cm;
- pokrowiec na podłokietniki o wym. 40x60 cm – 2 szt;
- pokrowiec na tackę o wym. 56x70 cm;
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- serweta okulistyczna o gramat. min. 56 g/m2 wym. 200x150 cm z otworem o śr. 8 cm, folią
chirurgiczną oraz 2 kieszeniami;
- ręczniki włókninowe – 2 szt”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 161 dot. zadania 32:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający serwetę do owinięcia o wym. 75x90 cm oraz
serwetę operacyjną o wym. 150x150 cm z otworem o śr. 8 cm i folią chirurgiczną? Pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ?”.
Wyjaśnienie:  Tak  pod  warunkiem,  że  folia  chirurgiczna  w  serwecie  operacyjnej  będzie
nacięta.

Pytanie 162 dot. zadania 1:
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrań wykonanych z włókniny SMS o gramaturze
35g/m2?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 163 dot. zadania 2:
„Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  z  serwetą  operacyjną  samoprzylepną  180  x  180  cm
(w miejsce serwety 170cm x 175 cm +/- 5 cm)?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 164 dot. zadania 2:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami samoprzylepnymi 75 x 90 cm wykończonymi taśmą
na dłuższym boku o długości 85 cm?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 165 dot. zadania 2:
„Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  zawierający  dodatkowo  serwetę  na  stolik  Mayo
80 x 145 cm?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 166 dot. zadania 3:
„Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  z  serwetą  operacyjną  samoprzylepną  180  x  180  cm
(w miejsce serwety 170cm x 175 cm +/- 5 cm)? Zestaw spełnia pozostałe wymagania”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 167 dot. zadania 4 poz. 1 i 2:
„Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 168 dot. zadania 4 poz. 1:
„Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 30 x 28 cm i powierzchni lepnej
30 x 22 cm?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 169 dot. zadania 4 poz. 2:
„Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 55 x 55 cm i powierzchni lepnej
55 x 51 cm?”.
Wyjaśnienie: Tak.
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Pytanie 170 dot. zadania 5 poz. 1 i 2:
„Czy Zamawiający dopuści serwetę 3 warstwową (włóknina + folia + włóknina) o łącznej
gramaturze 75g/m2?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 171 dot. zadania 5 poz. 2:
„Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 210 cm?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 172 dot. zadania 5 poz. 3:
„Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 x 210 cm?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 173 dot. zadania 5 poz. 3:
„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilości?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 174 dot. zadania 7:
„Czy Zamawiający dopuści  fartuch  wzmocniony 2  warstwowym laminatem o  gramaturze
40g/m2?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 175 dot. zadania 7:
„Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach M, L, XL, XXL?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 176 dot. zadania 8:
„Czy Zamawiający dopuści osłony na kończyny wykonane  z włókniny SMS o gramaturze
50g/m2, bez taśmy lepnej, lub ze sterylną taśmą lepną dołączoną osobno?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 177 dot. zadania 9 poz. 1:
„Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 33g?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 178 dot. zadania 9 poz. 2:
„Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym o długości 120cm, szerokość
70cm (obwód 140cm)?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 179 dot. zadania 9 poz. 2:
„Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze S-XXL?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 180 dot. zadania 9 poz. 2:
„Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/ m2 ”. 
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 181 dot. zadania 10 poz. 2:
„Czy Zamawiający dopuści spodenki krótkie do kolonoskopii?”.
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Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 182 dot. zadania 10 poz. 3:
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spódnicy tylko w kolorze granatowym?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 183 dot. zadania 11:
„Czy Zamawiający ma na myśli prześcieradło w rolce o szerokości 50cm, długość 80 metrów
z perforacją?.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 184 dot. zadania 12:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  fartucha  z  owinięciem  wewnętrznym
z włókniny?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 185 dot. zadania 13:
„Czy Zamawiający dopuści przezroczysty fartuch foliowy pakowany pojedynczo?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 186 dot. zadania 14:
„Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L (długość 120cm, szerokość 70 cm, obwód
140cm) oraz XL (długość 125cm, szerokość 150cm, obwód 150cm)?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 187 dot. zadania 14:
„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilości?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 188 dot. zadania 15:
„Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z
wkładem  chłonnym  50  x  208cm  ±2,5  cm;  wykonany  z  pięciu  warstw  tj.  włókniny
polipropylenowej  18g/m²,  warstwy  celulozowej  16  g/m²,  pulpy  celulozowej  81,5g  z
superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga
całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 189 dot. zadania 15:
„Czy  Zamawiający  dopuści  podkład  z  możliwością  przenoszenia  pacjenta  do  150  kg,  z
wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu
w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla
skóry,  z  gładkim  wkładem  chłonnym,  pokryty  włókniną  PP,  wzmocniony  co  umożliwia
przenoszenie  pacjenta  do 150 kg.  Chłonność min.  1,5 litra.  Zapewnia trwałe  zatrzymanie
bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt.?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.
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Pytanie 190 dot. zadania 18 poz. 1:
„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilości?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 191 dot. zadania 18 poz. 2 i 3:
„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilości?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 192 dot. zadania 19:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów neurochirurgicznych o składzie: 
• 1 x serweta operacyjna dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m2 wyposażona
w  otwór  24cm  x  34cm  wypełniony  folią  operacyjną,  wysokochłonne  wzmocnienie
o wymiarze 72cm x 98cm i  gramaturze  80g/m2 w  części  krytycznej  oraz trójkątną  torbę
do  zbiórki  płynów  z  sitem  i  podłączeniem  do  drenu.  Chłonność  wzmocnienia  680%.
Gramatura w strefie krytycznej 140g/m2. 
• 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm, 
• 1 x taśma lepna 10cm x 50cm, 
• 1 x taśma typu rzep 2cm x 25cm, 
• 2 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm, 
• 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, 
• 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 193 dot. zadania 20:
„Czy Zamawiający dopuści  serwetę do  znieczulenia w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem
owalnym przylepnym 10 x 15 cm bez perforacji, dodatkowo przylepce w rogach serwety?”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 194 dot. zadania 22:
„Czy Zamawiający dopuści obłożenie do cięcia cesarskiego o składzie: 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 
190 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
• 1 x serweta do cięcia cesarskiego samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem
bez  folii  o  wymiarach  25 cm x  30 cm,  zintegrowana  z  torbą  do  zbiórki  płynów  360°  o
wymiarach 80 cm x 90 cm.  Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej
typu SMS o gramaturze 50 g/m2 
• 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
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• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm”.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 195 dot. zadania 23:
„Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie: 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 
190 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
• 1 x serweta do cięcia cesarskiego samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem 
bez folii o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów 360° o 
wymiarach 80 cm x 90 cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej 
typu SMS o gramaturze 50 g/m2 
• 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm”.

Wyjaśnienie:  Obowiązujący  opis  zestawu  do  porodu  jest  określony  w  piśmie  z  dnia
23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.

Pytanie 196 dot. zadania 24:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  z  podkładem  chłonnym  dla
noworodka o wymiarach 60 cm x 90 cm?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 197 dot. zadania 24:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 60cm x 80cm z miękkiej
włókniny typu Spunlace (zamiast kompresowej)?”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 198 dot. zadania 24:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z centymetrem pakowanym razem
z całym zestawem?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 199 dot. zadania 24:
„Czy Zamawiający wrazi zgodę, by w zamian „pozytywnej opinii Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie”  tkaniny,  z  jakich  są  wykonane  komponenty zestawu,  były wykonywane  z
tkanin „Bezpiecznych dla dziecka” przebadanych i  certyfikowanych oznaczonych znakiem
STANDARD 100 by OEKO-TEX klasa I? 
Uzasadnienie:  Oeko-Tex  standard  100  to  certyfikat  świadczący  o  jakości  produktów
tekstylnych  i  włókienniczych,  które  mają  bezpośrednią  styczność  ze  skórą  człowieka.
Organizacja Oeko-Tex  przydziela certyfikat produktom, na których zostały przeprowadzane
badania mające na celu zweryfikować obecność 100 najbardziej niebezpiecznych substancji
zagrażających  ludziom.  Dzięki  badaniom  przeprowadzonych  w  laboratoriach  na  całym
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świecie  certyfikowane  produkty  są  wolne  od  środków  wpływających  niekorzystnie  na
zdrowie ludzi (m.in. formaldehydów, pestycydów czy substancji, które mogą być przyczyną
wywoływania  alergii).  Ocenie  podlegają  również  takie  czynniki  jak  zapachy  obce  czy
odporność na pot i ślinę. Etykiety standardu najwyższej jakości Oeko-Tex można zauważyć
m.in. na pościelach, kołdrach, poduszkach oraz bieliźnie pościelowej i dziecięcej. Organizacja
wyróżnia 4 klasy, które kategoryzują produkt pod względem potencjalnego kontaktu produktu
ze  skórą.  Klasa  IV  obejmuje  wymagania  podstawowe,  a  do  Klasy  I  należy  przywiązać
największe standardy, gdyż obejmuje wyroby tekstylne dla niemowlaków i dzieci do lat 3,
które są szczególnie narażone na zainfekowanie”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 200 dot. zadania 25 poz. 1:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  serwety  z  otworem  o  wymiarach
6 x 8 cm?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 201 dot. zadania 25 poz. 2:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  serwety  z  otworem  o  średnicy  7cm
lub 10 cm?”.
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza serwety z otworem 10 cm.

Pytanie 202 dot. zadania 25 poz. 3:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  serwety  wykonanej  z  włókniny  SMS
o  gramaturze  50g/m2  ze  wzmocnieniem  w  strefie  krytycznej  o  gramaturze  80g/m2,
spełniającej pozostałe wymagania?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 203 dot. zadania 26:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  z  hydrofobowej  włókniny
trójwarstwowej  typu  SMS  o  gramaturze  50  g/m2,  w  strefie  krytycznej  wyposażona  we
wzmocnienie  wysokochłonne  o  gramaturze  80  g/m2,  zintegrowane  z  organizatorami
przewodów, o składzie: 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x
190 cm 
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm 
• 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 204 dot. zadania 27:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  z  hydrofobowej  włókniny
trójwarstwowej  typu  SMS  o  gramaturze  50  g/m2,  w  strefie  krytycznej  wyposażona  we
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wzmocnienie  wysokochłonne  o  gramaturze  80  g/m2,  zintegrowane  z  organizatorami
przewodów, o składzie: 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 
190 cm 
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 200cm, z wycięciem "U" o wymiarach 6 
cmx 65cm 
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
•1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 205 dot. zadania 28:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach                 
100 cm x 150 cm 
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o wymiarach                   
6 cm x 8 cm 
• 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 206 dot. zadania 29:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  serwety o wymiarach  114cm x 150cm,
wzmocnienie  o  rozmiarze  25cm  x  50cm,  zintegrowana  z  torbą  do  zbiórki  płynów
o  wymiarach 78cm x 80cm  ze sztywnikiem, filtrem i portem do odsysania treści.  Serweta
wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2
w strefie  krytycznej  wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2.
Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 207 dot. zadania 30:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  do  cewnikowania  z  serwetą
włókninową 50cm x 75cm z centralnym otworem (w miejsce serwety 50 - 60 cm x 50-60 cm
z centralnym otworem)?”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 208 dot. zadania 30:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  do  cewnikowania  z  żelem
poślizgowym w ampułkostrzykawce, zamiast w saszetce?”.
Wyjaśnienie: Tak.

 41 z 43



Pytanie 209 dot. zadania 30:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  zapakowanego  w  rękaw
papierowo-foliowy?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 210 dot. zadania 30:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  zapakowanego  w  rękaw
papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 211 dot. zadania 31:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  z  hydrofobowej  włókniny
trójwarstwowej  typu  SMS  o  gramaturze  50  g/m2,  w  strefie  krytycznej  wyposażona  we
wzmocnienie  wysokochłonne  o  gramaturze  80  g/m2,  zintegrowane  z  organizatorami
przewodów, o składzie: 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 
190 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
• 2 x osłona na podłokietnik o wymiarach 35 cm x 75 cm 
• 1 x pokrowiec na tacę Fako o wymiarach 45 cm x 65 cm 
• 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o 
wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do 
zbiórki płynów 
• 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 212 dot. zadania 36:
„Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  z  osłoną  foliową pasującą  na
szybę 90cm x 100cm z otworem na krótszym boku?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 213 dot. zadania 36:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez rampy wysokociśnieniowej?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 214 dot. zadania 36:
„Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  zestawu bez  strzykawki  do  podawania
kontrastu?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 215 dot. zadania 36:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z linią (przedłużacz) bursztynowy
chroniący leki światłoczułe na promienie UV? ”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ
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Pytanie 216 dot. zadania 37:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  folii  operacyjnej  wykonanej
z poliuretanu?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 217 dot. zadania 37:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  folii  w  rozmiarze  powierzchni  lepnej
60 x 46 cm?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 218 dot. zadania 37:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  folii  w  rozmiarze  powierzchni  lepnej
70 x 74 cm? ”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 219 dot. zadania 39:
„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilości?”.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 220 dot. zadania 39:
„Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie  wykonane z mocnej i  wytrzymałej folii
polietylenowej  o  grubości  18  μm,  ściągane  podwójną  gumką  obszytą  ultradźwiękowo,
rozmiar uniwersalny?”.
Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Adam Fimiarz 
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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