
 

Opolskie Centrum Rehabilitacji 
Wyzwolenia 11 
48-317 Korfantów 
 
 
Pismo: PZP-225/01/2013  Korfantów dnia: 28-01-2013 r. 
         

O D P O W I E D Z I na pytania  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ”Dostawę sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego 
użytku dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji PZP-225/01/2013. 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące 
wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 
1. Pakiet XI pozycja 1  
Czy zamawiający dopuści Zestaw do operacji biodra w którego skład wchodzi :  
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, (opakowanie zewnętrzne) 
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 
-1 x serweta na stolik Mayo 80 x 147 cm , ortopedyczna 
-1 x serweta  98 x 98 cm, pomocnicza, nieprzylepna 
-1 x stokineta  pełnobarierowa, 30 x 122 cm 2 warstwowa, elastyczna  
-2 x taśma lepna włókninowa, 9 x 50 cm  
-1 x serweta typu U 196 x 305 cm, wycięcie U 15 x 116 cm przylepne, wzmocnienie chłonne 77 x 119 cm, 

2 podwójne uchwyty na przewody, przylepna  
-1 x górna serweta  254 x 183 cm, wzmocnienie chłonne 39 x 67 cm, przylepna (ekran anestezjologiczny)  
-2 x ręcznik chłonny, 30 x 20 cm rozłożony  
Serwety okrywające pacjenta wykonane  z laminatu 3-warstwoego na całej powierzchni (PP+PE+PP) bez 

zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy spełniający wysokie wymagania wg 
normy EN 13795, gramatura maks. 65 g/m2 (w strefie krytycznej maks. 145 g/m2), odporność na 
rozerwanie na mokro i na sucho obszar krytyczny min 490 kPa obszar niekrytyczny min. 200 kPa. 
Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3; pakowany w przezroczystą, foliową torbę z portami do 
sterylizacji. Min. 4 jednorodne, samoprzylepne etykiety do dokumentacji pacjenta zawierające 
informacje na temat producenta, numeru katalogowego, numeru lot, daty ważności produktu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
2. Pakiet XI pozycja 2 
Czy zamawiający dopuści Zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych, sterylny, serwety 

okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, 
polipropylen)  na całej powierzchni , odpornego na penetracje wirusów krwiopochodnych, 
pozbawione pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy spełniające wysokie wymagania wg 
normy EN 13795,   o gramaturze min. 66 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O, 
wytrzymałość na rozrywanie na mokro i sucho  min. 200kPa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 
na mokro i sucho min.110 N . 

Minimalny skład zestawu:     
 -1szterweta,samoprzylepna,160-175cmx 220-260cm  
  - 1szt  serweta samoprzylepna, 175-200 cm x 185- 200 cm  
- 2 szt serweta  samoprzylepna na całej długości dłuższego boku,  75-85 cm x 90-100 cm.  
 -1szt serweta na stolik instrumentariuszki 140-155 cm x 180-200 cm  
-1szt serweta na stolik Mayo 75-80 cm x 140-150 cm . 
-1szt taśma typu rzep z nitka radiacyjną  minimum 2-3 cm  x 13- 23 cm  
-4szt ręcznik do rąk wzmacniany siecią syntetyczną.                                
Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada prawidłowe 

oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum 4 jednorodne etykiety samoprzylepne 
zawierające  numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie służące do 
archiwizacji danych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
3. Pakiet XI pozycja 3 



 

Czy zamawiający dopuści Czy zamawiający dopuści Zestaw operacyjny na kończynie  wykonana na całej 
powierzchni z miękkiego, łatwo układającego się, nie pylącego, niepalnego laminatu 
trójwarstwowego- , polipropylenowo- polioletylenowy materiałów . Materiał cechuje się bardzo 
wysokim współczynnikiem chłonności, który wynosi minimum 400 %  , Gramatura na całej 
powierzchni 62g  natomiast w miejscu wzmocnień gramatura wynosi 140g Środkowa warstwa z folii 
polietylenowej stanowi nieprzepuszczalna barierę dla bakterii i wirusów jak i płynów (H2O>200cm). 
Materiał  na całej powierzchni znacznie przekracza wysokie wymagania dla strefy krytycznej wg EN 
13795. Miękka spodnia warstwa polipropylenowa chroni skórę przed przyklejaniem się do folii, co 
zapobiegnie powstawaniem odparzeń skóry przy długich zabiegach.  Obłożenie składa się z : 
1 x Papier zabezpieczający (opakowanie wewnętrzne) 
1 x Serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 

1x Serweta 91x150 cm nieprzemakalna  
1 x Serweta główna  242 x 300 cm, otwór elastyczny ø 5 cm, wzmocnienie chłonne 

1 x Samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep (Velcro®) 2,5 x 13 cm 1x Stolik Mayo pakowany 
80x147 cm w dodatkowe opakowanie sterylne 1x Taśma klejąca włókninowa 9x50  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
4. Pakiet XI pozycja 4 
Czy zamawiający dopuści Sterylny zestaw do artroskopii. W skład zestawu wchodzi: 
-serweta główna o wymiarach 221/290/310cm z obłożeniem ramion stołu , z podwójnym , elastycznym 

samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm , ze wzmocnieniem chłonnym 74x92 cm wokół 
otworu z torbą na płyny 96x81 cm z pionowymi i poziomymi kształtkami z filtrm i portem do ssaka , 3 
uchwytynna przewody typu Serweta wykonana jest z bardzo dobrego materiału typu SMS o 
gramaturze 43g/m2 w miejscach wzmocnień około 112 g/m2  

-serweta na stolik Mayo 75x141cm, 
-serweta na stolik narzędziowy 152x193cm. 
2x ręczniki do rąk 34x36cm 
2x taśmy SMS 10x50cm 
-osłona na kończynę 23 x 91  włókniny Wet-laid     
Opakowanie-wentylowana torba do sterylizacji, wyposażona w 4 samoprzylepne, jednorodne etykiety do 

archiwizacji danych zawierające: nr kat. nazwę producenta, datę ważności, nr serii. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
5. Pakiet VII, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej bakteriobójczej o powierzchni lepnej 55x45 cm 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza 
 
6. Pakiet VII, poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej bakteriobójczej o powierzchni lepnej 35x35 cm 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza 
 
7. Pakiet VII, poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej bakteriobójczej o powierzchni lepnej 10x20 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
8. Pakiet VII, poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 10x14 cm lub 15 x 28 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
9. Pakiet VII, poz. 5 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 15 x 28 cm lub 30x28 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
10. Pakiet VII, poz. 6 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 30x28 cm lub 40x42cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 



 

11. Pakiet VII, poz. 7 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 40x42cm lub 30 x 28 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
12. Pakiet VII, poz. 8 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 45x55 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dotyczy opisu przedmiotu Zamówienia Pakietu Nr XI 

13. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 1 zaoferowano zestaw do operacji biodra spełniający wszystkie 
wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie: 

 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

14. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 2 zaoferowano wzmocniony, czterowarstwowy zestaw 
uniwersalny spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie: 

 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 



 

15.  Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 3 zaoferowano wzmocniony, zestaw do operacji dłoni/stopy 
spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie: 

 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

16.  Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 4 zaoferowano wzmocniony, zestaw do operacji na kończynie 
spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie 

 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

17.  Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 5 zaoferowano wzmocniony, zestaw do artroskopii spełniający 
wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie: 

 

 



 

 
18. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 6 zaoferowano taśmę samoprzylepną w rozmiarze 9x49cm bez 

samoprzylepnych naklejek? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
19. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 8 zaoferowano osłonę na przewody w rozmiarze 17x250cm 

spełniającą pozostałe wymogi SIWZ? 
Odpowiedź:  TAK, Zamawiający dopuszcza 
 
20. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 9 zaoferowano osłonę na stolik Mayo wykonana z : folii PE o 

grubości 60 mikronów oraz włókniny wiskozowej o gramaturze 27 g/m2 (łącznie:  82,2g/m2) ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Dotyczy projektu umowy 
21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 1b poprzez nadanie mu brzmienia „w wysokości 

1% wartości netto zamówionej a niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, za każdy dzień 
opóźnienia” ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
22. Pakiet nr 6, pozycje 1 - 2 
Czy Zamawiający dopuści wkłady posiadające 3 króćce przyłączeniowe: do pacjenta, do próżni oraz do 
tandemu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Ponadto pragniemy nadmienić, iż każdy z portów jest wyraźnie opisany co chroni przed niewłaściwym 
podłączeniem drenów. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 
 
23. Pakiet nr 6, pozycje 3 - 4 
Czy Zamawiający dopuści pojemniki z łącznikiem prostym służącym do podłączenia źródła próżni, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 
 
24. Pakiet nr 6, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką Yankauer CH23, bez kontroli odsysania, z drenem o 
średnicy wewnętrznej 5,60mm, długość drenu 210cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 
 
25. Pakiet nr 6, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer CH23, bez kontroli odsysania, pakowane pojedynczo 
(folia/papier), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 
 
26. Pakiet nr 6, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści 
         
 

          Zamawiający 

      Wojciech Machelski 

 


