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Pismo: PZP-225/02/2020                         Korfantów dnia: 20.02.2020 r. 

 

O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych 
jednorazowego użytku" 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące 
wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 

 
I. Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty 

prosimy o wydzielenie z pakietu 14 poz. 1 i 4 - zestaw  i utworzenie z nich osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
II. załącznik nr 1.9 do SIWZ pakiet nr 9 

 
1. Prosimy o wyjaśnienie, czy wkłady opisane w poz. 1 i 2 mają być kompatybilne z 
pojemnikami wielorazowymi typu Serres będącymi już na wyposażeniu OCR. 
Odpowiedź: nie 
 
2. Ze względu na fakt, że aktualnie na rynku dostępne są również importowane wkłady 
workowe dostarczane w formie całkowicie  rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, 
celowym jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów 
i możliwości ich magazynowania w Aptece Szpitalnej  i na oddziałach. Prosimy zatem o 
określenie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 1 i 2 wkładów workowych  
opisanych w SIWZ dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) 
zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym? 
Odpowiedź: nie 
 
3. Prosimy o wyjaśnienie, czy podana w opisie wkładów workowych w poz. 1 i 2 pakietu 
nr 9  objętość 2000 ml i 3000 ml oznacza, że oferowane wkłady mają umożliwić odessanie 
wydzielin o objętości odpowiednio:  w poz.1  2000ml a  w poz.2 objętości 3000 ml wydzielin. 
Wyjaśnienie do pytania: na rynku pojawiły się wkłady workowe, które mimo deklarowanej 
przez producenta katalogowej objętości 2000ml i 3000ml umożliwiąją faktyczne  zebranie 
wydzielin o objętości znacznie poniżej deklarowanej  
Odpowiedź: tak 
 
III.  

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 11 dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,6x40mm? 

Odpowiedź: nie 
2/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 17 dopuści wycenę strzykawki wykonanej z polipropylenu? 

Odpowiedź: nie 

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 19, 20 dopuści wycenę strzykawek trzyczęściowych, z 
zakończeniem Luer-Lock, stosowanych w pompach infuzyjnych, wpisanych do instrukcji obsługi pomp 
MEDIMA S1?  

Odpowiedź: tak 
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4/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 23 dopuści wycenę przyrządu w opakowaniu typu folia? 
Odpowiedź: nie 

5/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 28 wymaga wyceny 1000 opakowań czy 10 opakowań? 
Odpowiedź: 10 opakowań 
6/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 27 dopuści wycenę przyrządu o lepszych parametrach tj. z 
filtrem bakteryjnym 0,1µm?  
Odpowiedź: tak 
7/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 17 dopuści wycenę op. x 50szt z przeliczeniem 
ilości? 

Odpowiedź: tak 
8/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 9 (9.1-9.5) oraz poz. 10-11 do 
osobnego pakietu?  

Odpowiedź: nie 
9/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 9 dopuści wycenę kaniul o parametrach: 

”Kaniule do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć, wykonane z FEP. 
Kaniule posiadają filtr hydrofobowy zabezpieczającą przed zwrotnym wypływem krwi w 
momencie wkłucia, wtopione 2 nitki radiacyjne. Komora zabezpieczona dodatkowo 
koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się powyżej brzegu koreczka” 

W rozmiarach: G17x45mm; G18x45mm; G20x32mm; G22x25mm? 

Odpowiedź: nie 
 

10/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 10 dopuści wycenę kaniul o parametrach: 

„Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonana z PU, samodomykający się port boczny, 
wtopione 3 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona 
dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się powyżej brzegu koreczka, igła 
po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym ( G22-G18) lub plastikowo-
metalowym zatrzaskiem (17G), nazwa producenta na wyrobie. Rozmiary G22 - G17”? 

Odpowiedź: nie 
 

IV. 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie 15 poz. 25 nakłuwaczy 

automatycznych 21G o głębokości nakłucia 1,8 mm ?  

Odpowiedź: nie 
2. Uprzejmie prosimy o wydzielenie poz. 25 z pakietu 15 oraz poz. 22 z pakietu 1 i 

utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy 

konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się 

na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej 

wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do 

podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 

V. 

Pakiet 5, poz. 12-15 
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Czy zamawiający wydzieli poz.12-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym 

firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym 

samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści 

finansowych? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 11, poz.1-6 

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. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pakiet 11, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści czepek bez możliwości wywinięcia? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 11,poz. 3 

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z 
tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o 
gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i 
wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 
20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny? 
Odpowiedź: tak 
 
Pakiet 11, poz. 6 
Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m2? 
Odpowiedź: tak 
 
Pakiet 11, poz. 8-9 
Czy zamawiający dopuści maseczki o wymiarach ok. 175 mm x 95 mm (+/-5)? 
Odpowiedź: nie 
 
Pakiet 11, poz. 1,3,6-7,8-9 
Czy zamawiający wydzieli poz. 1,3,6-7,8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli 

innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, 

a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści 

finansowych? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 11, poz. 1-6 

Czy zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny polipropylenowej? 
Odpowiedź: nie 
 
Pakiet 1, poz. 14-16 
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej 

bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość 

produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę 

IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na 

opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane 
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techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy 

użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby 

dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza 

konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt. 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 1, poz. 14-18,28 

Czy zamawiający wydzieli poz. 14-18, 28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli 

innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, 

a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści 

finansowych? 

Odpowiedź: nie 
 
Pakiet 1, poz. 23-24 

Czy zamawiający wydzieli poz. 23-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym 

firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym 

samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści 

finansowych? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 1, poz. 23-24 

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 1, poz. 23-24 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z 

informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak 

zawartości ftalanów?  

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 15, poz. 1-3,7,10,13-15,22,25-26,28,30 

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,7,10,13-15,22,25-26,28,30 do osobnego pakietu, takie 

rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 

konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i 

wymiernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 15, poz. 10 
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 15, poz. 10 
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? 

Odpowiedź: nie 
 
Pakiet 15, poz. 22 
Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik 

z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą 
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w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na 

każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?  

Odpowiedź: tak 
 

VI.  

Pytanie 1.poz.1,2.Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz 

zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny system do 

odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach?  

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co 

zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest 

uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych) o śr.8,5mm: gładki i rozszerzający się, 

przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ 

obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej 

pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.  

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed 

zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci 

pętli do wygodnego demontażu,ze środkiem żelującym. 

Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z 

dowolnym źródłem ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu,wkłady częściowo 

sprasowane,wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu,bez 

odłączania od żródła ssania. Wkłady oraz kanistry  występują o pojemności 2000ml,3000ml. 

Kanistry  kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia 

ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji 

w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania,kompatybilne z poz.5.  

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem 

użytkowania.  

Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze 

względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( 

co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne 

wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki ( o właściwościach 

antybakteryjnych ) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej 

oferty.   

Odpowiedź: tak 

Pytanie 2.poz.1,2. Czy zamawiający oczekuje,aby na każdym wkładzie  była umieszczona 
fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną 
kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i 
identyfikacji(numer serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego 
poprzez wydawkę na oddziały.Fabrycznie nadrukowana data ważności,warunkuje także, 
kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.   

Odpowiedź: nie 
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VII. 

1. Czy Zamawiający w zad 5 poz 1,2,3,4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę 

na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Cewnik urologiczny typ 

Foley dwudrożny, lateks obustronnie silikonowany jednorazowego użytku. Możliwość 

utrzymania do 30 dni. Balon o pojemności 5-15 ml  Sterylny.  Pakowany pojedynczo w 

podwójne opakowanie (folia i papier – folia), wymagane rozmiary bez zmian? 

Odpowiedź: tak 

 

2. Czy Zamawiający w zad 5 poz 5,6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na 

złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Cewnik urologiczny typu 

Nelaton 400 mm, CH 12,14. Fabrycznie nadrukowany na opakowaniu kod numeryczny? 

Odpowiedź: tak 
 

3. Czy Zamawiający w zad 5 poz 7,8,9 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na 

złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Cewnik dopęcherzowy Foleya 

2-drożny silikonowy, balon 10 ml? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: tak 
 

4. Czy Zamawiający w zad 5 poz 10 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na 

złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Cewnik urologiczny typu Foley 

z końcówką Tiemanna do trudnego cewnikowania, dwudrożny, silikonowy Ch 16, 

zintegrowany balon o pojemności 10 ml? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: tak 

 

5. Czy Zamawiający w zad 5 poz 11 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na 

złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zatyczki do cewników 

stożkowe, posiadające uchwyt umożliwiający włożenie oraz usuniecie zatyczki, sterylne, 

pakowane pojedynczo uniwersalne, pasujące do każdego typu cewników? 

Odpowiedź: tak 
 

6. Czy Zamawiający w zad 5 poz 14 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na 

złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Sterylny worek do zbiórki 

moczu w systemie zamkniętym o pojemności 2000 ml, z drenem o długości 110-120 cm, 

posiadający klamrę zaciskową, zastawkę antyzwrotną oraz poprzeczny zawór spustowy. 

Komora kroplowa typu Pasteur'a i zintegrowany filtr hydrofobowy, umożliwiające 

pozostawienie systemu zamkniętego do 7dni? 

Odpowiedź: tak 
 

7. Czy Zamawiający w pak 6 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na 

złożenie oferty na produkt znanego amerykańskiego producenta: Jednorazowe staplery 

skórne z 35 zszywkami o wymiarach 6,5 x 4,7 mm, grubości 0,60 mm, zszywki pokryte 

teflonem? 

Odpowiedź: tak 
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VIII. 

Pakiet 1 poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne 1,6 x 40mm? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 1 poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków 

sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa (wyższej niż oczekiwana)? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 1 poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści igły tępe sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa (wyższej 

niż oczekiwana)? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 1 poz. 17 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50 szt. z przeliczeniem ilości na 60 

opakowań? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 1 poz. 27 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z filtrem bakteryjnym o średnicy 

porów 1,2µm? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 1 poz. 29 

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej o średnicy wewnętrznej 

1,24mm? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 5 poz. 1 - 4 

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z możliwością utrzymania do 7 dni? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 5 poz. 1 - 4 

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonami o pojemności 5-15ml? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 5 poz. 10 
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Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typu Foley’a z końcówką Tiemanna, wykonany 

z lateksu pokrytego silikonem, możliwość utrzymania do 7 dni? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 5 poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści silikonowy cewnik urologiczny typu Foley’a z końcówką Nalatona? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 5 poz. 15 

Czy Zamawiający dopuści worek na mocz na nogę z drenem o dł. 5,5cm + łącznik 3cm? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 5 poz. 17 

Czy Zamawiający oczekuje żelu sterylizowanego najbezpieczniejszą dla pacjenta metodą, tj. 

parą wodną, jak w poz. 16 ?  

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 5 poz. 18 

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 50cm? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe staplery skórne z 35 zszywkami o wymiarach 

5,9x3,9mm, o grubości 0,5mm, zszywki nie są pokryte teflonem? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe staplery skórne z 35 zszywkami o wymiarach 

7,2x4,9mm, o grubości 0,6mm, zszywki nie są pokryte teflonem? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 11, pozycja 2 

Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze 30g/m2, spełniający pozostałe wymagania 

SIWZ? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 11, pozycja 2 

Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min.25g/m2, spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ? 
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Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 11, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny Spunlance 45g/m2 (boki), z wstawką 

antypotną z włókniny Spunlance 38g/m2 i  włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2 

(góra + przedłużenie)? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 11, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w kartonik a’50 szt z przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 11, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści maseczki w rozmiarze 175 x 95mm? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 11, pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści maseczki w rozmiarze 175 x 95mm? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 11, pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści maseczki w rozmiarze 180 x 95mm? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 11, pozycja 11 

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną w opakowaniu z 4 etykietami TAG? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 11, pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80 x 170cm? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 11, pozycja 13 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne wykonane z papieru laminowanego folią, 

wzmocnione 8 lub 48 nitkami? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet nr 12, pozycja 1-4 
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Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany z wielowarstwowej włókniny typu SMS 

bądź SMMMS, na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne umożliwiające 

wklejenie do dokumentacji medycznej? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet nr 12, pozycja 2-4 

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138cm(+/-3cm) w rozmiarze XL, bądź 

157cm(+/-3cm) w rozmiarze XXL?  

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet nr 12, pozycja 3,4 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wyposażony we wzmocnienia o gramaturze 40g/m2 w 

okolicy przedramion, klatki piersiowej i brzucha? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet nr 12, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 

35g/m2? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet nr 13, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany z wielowarstwowej włókniny typu SMS 

bądź SMMMS? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet nr 13, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch w rozmiarze XXL-157cm, fartuch pakowany z 

dwoma ręcznikami w rozmiarze 30cm x 30cm, owinięty w serwetkę włókninową, na 

zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne umożliwiające wklejenie do 

dokumentacji medycznej? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet nr 14, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra: 

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 

g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 

g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: 
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 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 

85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 

30cm x 80cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 2 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 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o 

wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 

g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie 

chłonnej - 63 g/m2.  

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w 

obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie 

wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo 

z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

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

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

na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. 

Chłonność wzmocnienia min. 680%.  

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet nr 14, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie: 

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej 

warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 

100 cm x 150 cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 

100 cm x 180 cm 

 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 

cm x 90 cm 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 
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 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

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

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o 

wymiarach 150 cm x 190 cm. 

 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 

g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 

g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. 

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

chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 

cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze 

niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

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

rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie 

na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 130 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia 

min. 600%.  

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet nr 14, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn o minimalnym składzie: 

Serweta wykonana 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: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem 

samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 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 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o 

wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 

g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie 

chłonnej - 63 g/m2.  
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Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w 

obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie 

wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo 

z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

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

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

na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. 

Chłonność wzmocnienia min. 680%.  

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet nr 14, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji kończyny: 

Serweta wykonana 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: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem 

samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 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 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o 

wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 

g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie 

chłonnej - 63 g/m2.  

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w 

obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie 

wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo 

z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

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

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

na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. 

Chłonność wzmocnienia min. 680%.  

Odpowiedź: nie 
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Pakiet nr 14, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii: 

Serweta wykonana 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: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem 

samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami 

przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem 

samouszczelniającym 

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

 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm 

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

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o 

wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 

g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie 

chłonnej - 63 g/m2.  

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w 

obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie 

wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo 

z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

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

oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 

g/m2. 

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

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

na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. 

Chłonność wzmocnienia min. 680%.  

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet nr 14, pozycja 6 
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Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 40 x 40cm, o gramaturze 56 g/m2, 

opakowanie folia papier wyposażone w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG pakowane a’1szt 

z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet nr 14, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę o wymiarach 14 x 250cm opakowanie 

jednostkowe typu folia – papier, zbiorcze system podwójnego zabezpieczenia, worek foliowy 

+ karton 160szt ? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet nr 14, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik MAYO w rozmiarze 80 x 140cm, o gramaturze w 

części podstawowej 50g/m2 (folia PE) + 30g/m2 (wzmocnienie)- włókninowe w rozmiarze 60 

x 140cm, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne typu TAG? 

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet nr 14, pozycja 9-10,11 

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 

– 188cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 188cmH2O, na mokro 95cmH2O, 

opakowanie jednostkowe folia papier, zbiorcze system podwójnego zabezpieczenia, worek 

foliowy, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne typu TAG? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet nr 14, pozycja 11-bez numeru 

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną z otworem o średnicy 6cm x 8cm, na 

opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne typu TAG? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet nr 14, pozycja 11 

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną z otworem o średnicy 6cm x 8cm? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 15, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do podawania leków w opakowaniu a’90 sztuk  

z przeliczeniem ilości na 1250 opakowań? 

Odpowiedź: tak 
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Pakiet 15, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści szpatułki w rozmiarze 150mm x 17mm ? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 15, pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści szczotki z chlorheksydyną niejałowe? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 15, pozycja 9 

Czy Zamawiający oczekuje szczotek chirurgicznych nasączonych chlorheksydyną, 

sklasyfikowanych jako produkt biobójczy (stawka VAT 8%)? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 15, poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 37,5cm, taki jak dotychczas dostarczany? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 15, pozycja 27 

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a’ 100 sztuk z przeliczeniem 

do 200 pełnych opakowań? 

Odpowiedź: tak 
 

Pakiet 15, pozycja 30 

Czy Zamawiający dopuści elektrody w opakowaniu a’50 sztuk z przeliczeniem do 160 

pełnych opakowań? 

Odpowiedź: tak 
 

IX. 

 
PAKIET NR 11 

1. Poz. nr 6 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka uniwersalnego 
ściąganego lekko nieuciskającą gumką? Pozostałe parametry bez zmian 
Odpowiedź: tak 
 

2. Poz. nr 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej 
ze specjalnymi wkładkami typu anti fogging (zamiast taśmami) chroniącymi osłonę na 
oczy przed zaparowaniem? 
Odpowiedź: tak 
 

3. Poz. nr 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski w 
opakowaniu jednostkowym a’50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych 
ilości, czyli 2 x op.a’50szt. 
Odpowiedź: tak 
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4. Poz. nr 10 – Prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu do odrębnej części 

zamówienia. Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty co zwiększy 
konkurencyjność postępowania i umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie 
korzystnej oferty. 
Odpowiedź: nie 
 

5. Poz. nr 12,13 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradeł 
ochronnych będących wyrobami higienicznymi? 
Odpowiedź: tak 
 

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dla pakietu nr 11, kart danych 
technicznych na materiał bazowy lub wyrób gotowy, potwierdzających zgodność 
zaoferowanego asortymentu z zapisami zawartymi w SIWZ? 
Odpowiedź: tak 
 

 
PAKIET NR 12 

1. Poz. nr 1,2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów 
chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 40 g/m2, posiadających 
zapięcie przy szyi w postaci taśmy wielkokrotnego użytku, pozwalającej na 
dopasowanie fartucha do kształtu ciała operatora na wysokości barków?  
Odpowiedź: nie 
 

2. Poz. nr 1-4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów 
posiadających oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu oraz 
zapakowanych z dwoma ręcznikami celulozowymi do osuszania rąk, całość owinięta 
w miękką włókninę SMS?  
Odpowiedź: tak 
 

3. Poz. nr 3,4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów 
chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 40 g/m2 oraz dodatkowo 
wzmocnionych w części przedniej i na głównej części ramion, o minimalnej 
gramaturze wzmocnień 42 g/m2, posiadających zapięcie przy szyi w postaci taśmy 
wielkokrotnego użytku, pozwalającej na dopasowanie fartucha do kształtu ciała 
operatora na wysokości barków? 
Odpowiedź: nie 
 

4. Poz. nr 2, 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów 
chirurgicznych o długości 140 cm? 
Odpowiedź: nie 
 

5. Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów 
chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 38 g/m2? 
Odpowiedź: nie 

 
 
PAKIET NR 14 

1. Poz. nr 1-4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów 
wykonanych z laminatu 2- warstwowego o gramaturze min. 55 g/m2 z padem 
chłonnym o gramaturze 55 g/m2, całkowita gramatura laminatu podstawowego z 
padem chłonnym 110 g/m2, o chłonności materiału w miejscach wzmocnień min. 
386ml/m2, o odporności na wypychanie min. 161 kPa w strefie podstawowej i min. 
361 kPa w strefie wzmocnionej, w których taśma przylepna pokryta jest nie 
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repozycjonowalnym klejem hypoalergicznym? Zestawy pakowane w worek foliowy 
oraz 2 kartony - karton wewnętrzny- dyspenser, karton zewnętrzny- transportowy. 
Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: tak 

 
2. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii 

stawu biodrowego o następującym składzie: 
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  
-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm  
-1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm 
-1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 
280 x 245 cm (pad rozmiar  min. 150 x 160 cm) 
-1 serweta nieprzylepna 140 x 190 cm  
-1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm 
-1 osłona na kończynę 35 x 120 cm 
-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Odpowiedź: tak 
 

3. Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego 
o następującym składzie: 
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  
-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm  
-1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad- 
rozmiar min.  50 x 75 cm) 
-1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad- 
rozmiar min.  50 x 75 cm) 
-2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad- rozmiar 
min.  36 x 90 cm) 
-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Odpowiedź: tak 
 

4. Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji 
dłoni/ stopy o następującym składzie: 
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  
-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm  
-1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym 
otworem (Ø 3 cm) 245 x 320 cm (pad- rozmiar min.  150 x 150 cm) 
-1 serweta nieprzylepna 100 x 175 cm 
-2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Odpowiedź: tak 
 

5. Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów 
na kończynie o następującym składzie: 
 
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  
-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm  
-1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem 
(5 x 7 cm) 320 x 245 cm (pad- rozmiar min.  105 x 150 cm)  
-1 serweta nieprzylepna 140 x 190 cm 
-1 osłona na kończynę 35 x 80 cm  
-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 



Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 
     48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11; e-mail ocr@ocr.pl; www.ocr.pl 

 

 

 

 

 

Jesteśmy certifikowani według wymagań 

 ISO 9001:2000 i ISO 14001 

 
 
 

 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11,  

tel. 77 43 44 000, fax 077 43 44 004 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział 
Gospodarczy, nr NIP 7531567625, nr REGON 000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł 

 

Odpowiedź: tak 
 

6. Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii 
kolana wykonanego z laminatu 2- warstwowego o min. gramaturze 55 g/m2, o 
odporności na wypychanie min. 161 kPa na sucho/mokro oraz o następującym 
składzie: 
 
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  
-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm  
-1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm 
-1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 
cm) 
-1 osłona na kończynę 35 x 80 cm 
-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 
Zestawy pakowane w worek foliowy oraz 2 kartony - karton wewnętrzny- dyspenser, 
karton zewnętrzny- transportowy. 

Odpowiedź: nie 
 

7. Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników w rozmiarze 
min. 30 x 33 cm, wykonane z włókniny celulozowej o gramaturze ok. 55 g/m2? 
Odpowiedź: tak 
 

8. Poz. nr 7- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na 
kamerę w rozmiarze 14 x 250 cm, wykonanej z folii polietylenowej o min. grubości 
0,05 mm, umieszczona w opakowaniu papierowo-foliowym, zbiorczo pakowane 
a’50szt. w opakowanie kartonowe? 
Odpowiedź: nie 
 

9. Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo 
o gramaturze w obszarze wzmocnionym 90g/m2 i rozmiarze wzmocnienia 60 x 145 
cm? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: tak 
 

10. Poz. nr 9-12 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet 
wykonanych z laminatu 2- warstwowego o min. gramaturze 55 g/m2 i odporności na 
wypychanie min. 161 kPa na całym obszarze? 
Odpowiedź: nie 
 

11. Poz. nr 10,12 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 
samoprzylepnej, w której taśma przylepna pokryta jest nie repozycjonowalnym klejem 
hypoalergicznym?  
Odpowiedź: tak 
 

12. Poz. nr 11,12 –  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet z 
otworem o średnicy 7 cm?  
Odpowiedź: tak 

 

 

 


