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Opolskie Centrum Rehabilitacji 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

Pismo: PZP-225/15/2015  Korfantów dnia: 10.12.2015 r. 

 

 

 

 

O D P O W I E D Z 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 

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

 
Pytanie 1 
 W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 
jednorazowego i materiałów medycznych jednorazowego użytku zwracamy się z prośbą o wydzielenie 
pozycji 1 - GOLARKA MEDYCZNA z Wykazu asortymentowo-cenowego PAKIET I (załącz. nr 1a do 
SIWZ) i utworzenie z tej pozycji odrębnego zadania. 
 Na rynku sprzedaż takich golarek odbywa się również poprzez zupełnie inne kanały 
dystrybucji niż sprzedaż pozostałych materiałów jednorazowego użytku wymienionych w pakiecie I 
tego postępowania przetargowego. 
 Wydzielenie powyższej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania będzie korzystne dla 
Zamawiającego, gdyż pozwoli na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców bez konieczności 
korzystania z pośredników. Powyższa zmiana da Zamawiającemu możliwość uzyskania znacznie 
niższych cen bezpośrednio od dystrybutorów produktów. 
W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do naszej prośby. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający wydziela pozycję nr 1  w PAKIECIE I do nowego PAKIETU nr VII (załącznik nr 1f). 
 
Pytanie 2 
PAKIET NR 5 
Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych o długości 140 
cm? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 5 i utworzenie 
z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność 
postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw 
fartuchów chirurgicznych. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający wydziela pozycję nr 5  w PAKIECIE V do nowego PAKIETU nr VIII (załącznik nr 
1g). 

 
Pytanie 3 
PAKIET NR 6 
Poz. nr 1-5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów posiadających w swoim 
składzie serwetę na stolik Mayo o wzmocnieniu 60 x 145 cm oraz ręczniki w rozmiarze min. 30 x 33 
cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 4 
PAKIET NR 6 
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Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do zabiegów w chirurgii 

biodra posiadających w swoim składzie serwetę z wycięciem „U” w rozmiarze 245 x 280 cm z 

wycięciem 10 x 95 cm oraz serwetę pomocniczą w rozmiarze 150 x 200 cm? Pozostały skład bez 

zmian 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 5 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów uniwersalnych posiadających 

w swoim składzie serwety w rozmiarze 75 x 90 cm ze wzmocnieniem 36 x 90 cm? Pozostały skład 

bez zmian 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 6 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoni/ stopy 

posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 320 x 245 cm oraz dodatkowo serwetę 

nieprzylepną w rozmiarze 100 x175 cm? Pozostały skład bez zmian 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 7 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie 

posiadającego w swoim składzie serwetę główną z otworem  w rozmiarze 5 x 7 cm, serwetę 

pomocniczą 150 x 175 cm oraz osłonę na kończynę w rozmiarze 35 x 80 cm i 4 ręczniki celulozowe? 

Pozostały skład bez zmian 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 8 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii posiadającego w 

swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 320 x 245 cm, serwetę pomocniczą 150 x 175 cm, osłonę 

na kończynę 35 x 80cm oraz 4 ręczniki celulozowe? Pozostały skład bez zmian 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 9 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ściereczek chłonnych pakowanych w 

opakowanie a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 10 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony zabezpieczającej w rozmiarze 

14 x 250 cm z jedną taśmą mocującą? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 11 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia na stolik Mayo o wadze 

podstawowej całości serwety min. 90 g/m2, pozostałe parametry bez zmian? 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 12 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 2- warstwowej ( folia 

polietylenowa, włóknina polipropylenowa) i gramaturze 55 g/m2? Pozostałe parametry bez zmian. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 13 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 12- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła ochronnego 

sklasyfikowanego jako wyrób higieniczny i dopuszczonego do obrotu na podstawie Świadectwa 

Jakości wydanego przez PZH? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 14 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 12- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienia od załączenia do oferty 

dokumentu potwierdzającego zgodność z  normą PN-EN 13795 1-3 w przypadku prześcieradła 

ochronnego, ze względu na to, iż jest to niejałowy produkt higieniczny? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający odstępuje od konieczności złożenia ww. dokumentu do wskazanej w pytaniu 
pozycji. 

 
 
Pytanie 15 
PAKIET NR 3 
 Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania 
system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego 
doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? W 
przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia. System nasz 
charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów 
jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co 
zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, 
zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. 
Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system 
charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.     
Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, 
zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają 
się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi). 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Liczba stanowisk do doposażenia - 3 

 
Pytanie 16 
PAKIET NR 5 

Poz. nr 1 i 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z 

włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2. Mocowanie przy szyi na rzep. Fartuch 

zapakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami z chłonnej włókniny i torebkę papierowo-foliową. 

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 17 
PAKIET NR 5 

Poz. nr 3 i 4 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z 

włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, obszary wzmocnione - przednia część 
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fartucha oraz rękawy do łokcia o gramaturze 75g/m2. Fartuch zapakowany w papier krepowy z 2 

ręcznikami z chłonnej włókniny i torebkę papierowo-foliową? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 

 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 18 
PAKIET NR 5 

Poz. nr 5 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z 

włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2. Mocowanie przy szyi na rzep. Fartuch 

zapakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami z chłonnej włókniny i torebkę papierowo-foliową? 

Rozmiar XL o długości fartucha 150 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wydziela pozycję nr 5  w PAKIECIE V do 
nowego PAKIETU nr VIII (załącznik nr 1g). 

 

Pytanie 19 
Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK. 

 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 
obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Powyższy zapis znajduje się w pkt. XVIII. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ 
 

Pytanie 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara, o której mowa w par. 6 ust. 1a wynosiła 2% wartości 
zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE. 

 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 
przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE. 

 
Pytanie 23 
PAKIET NR 3 
Prosimy o wyjaśnienie, czy wkłady opisane w poz. 1 i 2 mają być kompatybilne z pojemnikami 
wielorazowymi typu Serres będącymi na wyposażeniu OCR. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający bezwzględnie wymaga aby zaoferowane wkłady w poz. 1 i 2 były 
kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pojemnikami. 

 
Pytanie 24 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem 120cm, cewnik zakończony 

miękko wyoblonym zakończeniem z 2 dużymi otworami bocznymi, spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 25 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z kanką z otworem centralnym, spełniający 
pozostałe wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 26 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 11 - Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk niesterylne, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 
Pytanie 27 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 12  - Czy Zamawiający dopuści podkłady z perforacją co 50cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 28 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 24  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 24 z zadania 1 i utworzenie z niej 

odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również 
złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 29 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 24  - Czy Zamawiający dopuści dreny karbowane do inhalatorów o średnicy 22mm w zwojach 

50m do cięcia co 45cm lub 15cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 30 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 30 - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54mm, spełniające pozostałe wymagania 
SIWZ?   

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 31 
PAKIET NR 3 

Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści wkład o pojemności: 1500 ml wykonany z polipropylenu bez 
zawartości Ftalanów, plastyfikatorów i lateksu, max próżnia 68,58 Hgsamouszczelnienie wkładu z 
przykrywką za pomocą specjalnego kleju żelowego po  włączeniu ssania, wyposażony w 4 porty o 
różnej średnicy: pacjenta, próżni, tandemu i na środek żelujący, pokrywa wklęsła, do zbierania 
nadmiaru płynu, wyposażona w kapturki zamykające porty, oraz 3 uchwyty do zaczepiania drenów, 
wykonana z polietylenu dużej gęstości zastawka jednokierunkowa portu pacjenta niemechaniczny filtr 
hydrofobowy podwójnej długości (4,5cm i średnicy 1,8cm) z funkcją przeciwprzelewową skuteczność 
filtra 99,5% (gronkowiec złocisty). 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 32 
PAKIET NR 3 
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Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści wkład o pojemności: 3000 ml wykonany z polipropylenu bez 
zawartości Ftalanów, plastyfikatorów i lateksu, max próżnia 68,58 Hg samouszczelnienie wkładu z 
przykrywką za pomocą specjalnego kleju żelowego po  włączeniu ssania, wyposażony w 4 porty o 
różnej średnicy: pacjenta, próżni, tandemu i na środek żelujący, pokrywa wklęsła, do zbierania 
nadmiaru płynu, wyposażona w kapturki zamykające porty, oraz 3 uchwyty do zaczepiania drenów, 
wykonana z polietylenu dużej gęstości zastawka jednokierunkowa portu pacjenta niemechaniczny filtr 
hydrofobowy podwójnej długości (4,5cm i średnicy 1,8cm) z funkcją przeciwprzelewową skuteczność 
filtra 99,5% (gronkowiec złocisty). 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 33 
PAKIET NR 3 

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści wykonany z poliwęglanu dostępny o pojemności: 1500 ml 
możliwość montażu na ścianie, szynie, ramie łóżka lub stojaku za pomocą odpowiednich uchwytów 
wyposażony w zawór odcinający próżnię z możliwością płynnej regulacji podciśnienia wzmocniony 
dren łączący z wkładem, ze średnicą większą o 28% od standardowych drenów, dla szybszego 
odsysania, dokładna skala pomiarowa, bez Ftalanów, PCV i lateksu ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 34 
PAKIET NR 3 

Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści wykonany z poliwęglanu dostępny o pojemności: 3000 ml 
możliwość montażu na ścianie, szynie, ramie łóżka lub stojaku za pomocą odpowiednich uchwytów 
wyposażony w zawór odcinający próżnię z możliwością płynnej regulacji podciśnienia wzmocniony 
dren łączący z wkładem, ze średnicą większą o 28% od standardowych drenów, dla szybszego 
odsysania, dokładna skala pomiarowa, bez Ftalanów, PCV i lateksu ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 35 
PAKIET NR 5 

Poz. nr 1-4 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 36 
PAKIET NR 5 

Poz. nr 1-4 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SSMMS? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 37 
PAKIET NR 5 

Poz. nr 3-4 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy wzmocnione w części przedniej i rękawach do łokcia 
o gramaturze 73g/m2? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 38 
PAKIET NR 5 

Poz. nr 5 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5 do osobnego zadania? Państwa 
zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwiając złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający wydziela pozycję nr 5  w PAKIECIE V do nowego PAKIETU nr VIII (załącznik nr 
1g). 

 
Pytanie 39 
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PAKIET NR 5 

Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 40 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 1 - Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach: 

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu)   
b) 4 ręczniki 30 cm x 40 cm  
c) 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie,  
o wymiarach 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego 
(polipropylen + polietylen) o wymiarach 75 x 85 cm (+/- 5 cm) ). W strefie krytycznej serweta posiada 
trzy warstwy o łącznej gramaturze  >155g/m2 
d) 1  x  osłona ortopedyczna na kończynę w rozmiarze 33 cm x 110 cm  wykonana z laminatu 
dwuwarstwowego, wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa na zewnątrz folia polietylenowa 
h) 1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 280 cm x 225 cm z wycięciem w kształcie litery "U" o 
rozmiarze 10 cm x 100 cm posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym gramatura obszaru 
wzmocnionego 112 g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie) z dwoma zintegrowanymi 
uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Dla ułatwienia aplikacji serweta powinna posiadać  
dzielone zabezpieczenie taśm samoprzylepnych .  
e) 1 serweta   ekran anestezjologiczny  o rozmiarze 225 cm x 270 cm z wycięciem w kształcie litry "U"  
o rozmiarze 45 cm x 65 cm z taśmą samoprzylepną, posiadająca wzmocnienie w obszarze 
krytycznym,  
z zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, oraz  z osłoną podpórek kończyn 
górnych wyposażoną w zabezpieczenia samoprzylepne. 
f) 1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 75 cm x 90 cm  
g) 1 serweta nieprzylepna (podkład pod pacjenta) o wymiarach 150 cm x 180 cm  
h) 2 taśmy  samoprzylepne, wykonane z foli PE o wymiarach 10 cm x 50 cm 
i) 1 taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach  9 cm x 50cm 
Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia 
polietylenowa)  o gramaturze 57,5 g/m2, zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 
9073-6  wynosi 499 %. Strefa krytyczna serwet  posiada dodatkowe wzmocnienia o charakteryzujące 
się wysoką absorbcją.  Obszary wzmocnione 3-warstwowe o gramaturze 112,5 g/m2 (materiał 
podstawowy plus wzmocnienie), zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 
wynosi 415 %. Materiał obłożenia spełnia  wymagania normy PN EN 13795. Na opakowaniu dwie 
etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności 
oraz nazwę  producenta.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 41 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 2 - Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach: 

a)  4 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m2 
b) 1 x osłona na stolik Mayo składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie o wymiarach 80 
cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 85 
cm (+/- 5 cm) 
c)  1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 
d)  2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75  x 90 cm 
e)  1 x samoprzylepna serweta operacyjna  175 cm x 180 cm  
f)  1 x samoprzylepna serweta operacyjna,  150 x 250cm, wyposażona w zintegrowane organizatory 
przewodów (4 szt.), taśma samoprzylepna o długości min. 100 cm 
g)  1 x serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190 cm (owinięcie zestawu),  min. rozmiary warstwy 
chłonnej  70  x 190 cm  
Dotyczy pozycji d, e, f: serwety  wykonane z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) o  gramaturze 
112,5g/m2,  zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi  415 % oraz 
strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 57,5 g/m2, zdolność absorpcji płynu 
(warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6  wynosi 499%.  Zestaw posiada  dodatkowe wzmocnienia, 
w strefie krytycznej. Materiał obłożenia spełnia  wymagania normy PN EN 13795. 
Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do 
dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta,  LOT lub seria, 
indeks identyfikacyjny, data ważności. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
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TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 42 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 3 - Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach: 
Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, 
zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 499 %. Strefa krytyczna, 
obszary wzmocnione 3-warstwowe o gramaturze 112,5 g/m2 (materiał podstawowy plus 
wzmocnienie), zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6  wynosi 415 %.               
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb 
dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Skład zestawu: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm 
2 ręczniki 30x40 cm 
1 serweta na stolik Mayo, składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie, o rozmiarze 80x145 
cm  
1 serweta na dłoń /stopę 225x300 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej, z elastycznym otworem 3 
cm 
ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 43 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 4 - Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach: 
a) 2  x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 
60g/m2 
b) 1  x osłona na stolik Mayo składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie o wymiarach 80 
cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 85 
cm (+/- 5 cm) 
c) 1 taśma samoprzylepna  10 cm x 50 cm, nieprzemakalna, wykonana z folii PE    
d) 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego  
e) 1 x serweta operacyjna (pod pacjenta) o wymiarach  150 x 180 cm wykonana z laminatu 
dwuwarstwowego 
f) 1 serweta operacyjna o wymiarach 320 cm x 225 cm z samouszczelniającym otworem  o średnicy 7 
cm, chłonna na całej powierzchni, wyposażona w dodatkową warstwę chłonną w strefie krytycznej, 
oraz  zintegrowane uchwyty do przewodów i drenów. 
g) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190 cm (owinięcie zestawu),  min. rozmiary warstwy 
chłonnej  70  x 190 cm  
Dotyczy pozycji  f:  serweta wykonana  z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) (włóknina 
polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o  gramaturze 112,5g/m2, 
zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi  415% oraz strefa mniej 
krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 57,5 g/m2, zdolność absorpcji płynu (warstwa 
włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 499%. Materiał obłożenia spełnia  wymagania normy PN EN 
13795 1-3 .  
Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do 
dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta,  LOT lub seria, 
indeks identyfikacyjny, data ważności 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 44 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 5 - Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach: 
a) 2  x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej celulozy o gramaturze 60g/m2  
b) 1  x osłona na stolik Mayo składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie o wymiarach 80 
cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 85 
cm (+/- 5 cm)) 
c) 1 taśma samoprzylepna  10 cm x 50 cm, nieprzemakalna, wykonana z folii PE    
d) 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego (PP+PE) 
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e) 1 x serweta operacyjna (pod pacjenta) o wymiarach  150 x 180 cm wykonana z laminatu 
dwuwarstwowego 
f) 1 serweta operacyjna o wymiarach 320 cm x 225 cm z samouszczelniającym otworem  o średnicy 7 
cm, wyposażona w zintegrowany worek do przechwytywania płynów (worek posiada sztywnik, 
odprowadzenie do drenu, oraz samouszczelniający otwór o średnicy 6 cm,) oraz  zintegrowany uchwyt 
typu rzep i  organizatory przewodów 
g) 1 x  serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm (owinięcie zestawu) (warstwa chłonna 
wykonana z włókniny polipropylenowej o wymiarach  75 x 190 cm) 
Dotyczy pozycji d,e, f: serweta  wykonana z laminatu 2-warstwowego (na całości serwety) (włóknina 
polipropylenowa  + folia polietylenowa) o  gramaturze 57,5 g/m2.  Materiał obłożenia spełnia  
wymagania normy  PN EN 13795, zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-
6 wynosi 499 %. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. 
Opakowanie jednostkowe  posiada  dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do 
dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta,   LOT lub seria, 
indeks identyfikacyjny, data ważności. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 45 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 6 - Prosimy o dopuszczenie ściereczki wykonanej z celulozy o rozmiarach 30x40cm. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 46 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 7 - Prosimy o dopuszczenie osłony zabezpieczającej kable video i optykę w opakowaniu 
jednostkowym nie posiadającym naklejki samoprzylepnej. Informacje identyfikujące ten wyrób 
znajdują się na opakowaniu handlowym. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 47 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 8 - Prosimy o dopuszczenie  sterylnego pokrowca  na stolik Mayo w rozmiarze 80 cm x 145 
cm, w kształcie worka z zewnętrzną  warstwą  z chłonnej włókniny propylenowej o wymiarach 
75x90cm.warstwą   Grubość  folii PE 55 mikronów,  gramatura wzmocnienia polipropylenowego 
30g/m2. warstwy połączone równomiernie na całej powierzchni przy użyciu kleju topliwego. Gramatura 
materiału wynosi 86,5 g/m2 Sposób złożenia pokrowca na stolik Mayo umożliwia aseptyczną 
aplikację. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb 
dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. materiału 
wynosi 86,5 g/. Serweta spełnia wymogi normy PN EN 13795. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 48 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 9 - Prosimy o dopuszczenie serwety nieprzylepnej o wymiarach 150 x 240 cm, wykonanej z 

materiału 2 warstwowego o gramaturze 57,5g/ g/m2. Zdolność absorbcji płynu ( warstwa włókniny ) 
wg EN ISO 9073-6 wynosi minimum 499%. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety 
samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę 
producenta. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 49 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 10 - Prosimy o dopuszczenie sterylna, samoprzylepnej serwety chirurgicznej. Serweta 
wykonana z materiału dwuwarstwowego o wymiarach 75x90cm , o gramaturze 57,5g/m2, zdolność 
absorbcji płynu ( warstwa włókniny ) wg EN ISO 9073-6 wynosi minimum 499%. Na opakowaniu 
zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr 
katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 50 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 11 - Prosimy o dopuszczenie jałowej, samoprzylepnej serwety  w rozmiarze 50x60cm z 

otworem o średnicy 6cm. Serweta wykonana z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, 
zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi  499%. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 51 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 12 - Prosimy o wydzielenie pozycji nr 12 z pakietu nr VI do oddzielnego pakietu. 
Aktualny skład pakietu ogranicza konkurencyjność w postępowaniu i uniemożliwia złożenie  ofert 
przez innych wykonawców. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający wydziela pozycję nr 12  w PAKIECIE VI do nowego PAKIETU nr IX (załącznik nr 
1h). 

 
Pytanie 52 
PAKIET NR 5 

Poz. nr 1,2 - Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o następujących parametrach: 
Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z 
miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach hydrofobowych; gramatura włókniny , o 
gramaturze 35g/m2; szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch złożony w sposób 
zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, 
z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, 
wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru   pozwalające na identyfikację przed 
rozłożeniem. Fartuch  zgodny z normą PN EN 13795.  Na opakowaniu zewnętrznym znajdują  się 
dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę 
ważności oraz nazwę producenta. Fartuch nie  posiada dodatkowego owinięcia w papier krepowy i 
ręczników chłonnych. Zapakowanie i złożenie fartucha  umożliwia jego szybkie otwarcie, a następnie 
przekazanie do użytku. 
Rozmiary zgodne z wymaganiami Zamawiającego: do pozycji 1 – L, do pozycji 2 –XL. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 53 
PAKIET NR 5 

Poz. nr 3,4 - Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o następujących parametrach: 

Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, 
wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, wyposażony w 
nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia 
polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m2 ( łączna gramatura obszaru wzmocnionego  77 g/m2) i 
na rękawach  min. 40,5 g/m2,  – ( łączna gramatura obszaru wzmocnionego  75,5 g/m2) Fartuch  
złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki 
zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, 
mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru.  Indywidualne oznakowanie rozmiaru   
pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch   zgodny z normą PN EN 13795.   Na 
opakowaniu  zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji 
zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.                  Rozmiary zgodne 
z wymaganiami Zamawiającego: do pozycji 3 – L, do pozycji 4 –XL. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 54 
PAKIET NR 5 

Poz. nr 5 - Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o następujących parametrach: 
Sterylny fartuch chirurgiczny , zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z 
miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch  złożony w sposób 
zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, 
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z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, 
wykonane z poliestru.  Indywidualne oznakowanie rozmiaru  pozwalające na identyfikację przed 
rozłożeniem. Fartuch  zgodny z normą PN EN 13795.   Fartuch podwójnie pakowany - dodatkowe 
owinięcie  wewnętrzne z włókniny celulozowej dwa ręczniki wysoko  chłonne o wymiarach 30 x 40 cm 
wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie 
etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności 
oraz nazwę producenta. Rozmiary zgodne z wymaganiami Zamawiającego: do pozycji 5 – 170cm ( 
długość fartucha ). 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 55 
PAKIET NR 5 

Poz. nr 6 - Prosimy o dopuszczenie kompletu  chirurgicznego o następujących parametrach: 
Jednorazowy  komplet chirurgiczny ( bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. 
Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45 g/m2.  Bluza 
posiada  krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy  kieszenie (dwie na dole 
bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem.  
Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego 
materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony . Każdy komplet 
jest zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Zaoferowany produkt  spełnia wymogi normy PN EN 
13795 – wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. Rozmiary zgodne z 
wymaganiami Zamawiającego: do pozycji 6 – S,M,L,XL,XXL. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 56 
PAKIET NR 6 
Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów w chirurgii biodra w składzie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obłożenie czterowarstwowe, w części krytycznej o gramaturze 130,6 g/m2, w części mniej krytycznej 
o gramaturze 80,6 g/m2. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 57 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony w składzie: 
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Obłożenie czterowarstwowe, w części krytycznej o gramaturze 130,6 g/m2, w części mniej krytycznej 
o gramaturze 80,6 g/m2. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 58 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy, wzmocniony w składzie: 

 
Obłożenie czterowarstwowe, w części krytycznej o gramaturze 114 g/m2, w części mniej krytycznej o 
gramaturze 64 g/m2. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 59 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie w składzie: 

 
Obłożenie czterowarstwowe, w części krytycznej o gramaturze 114 g/m2, w części mniej krytycznej o 
gramaturze 64 g/m2. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 60 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii w skaldzie: 

 
Zestaw dwuwarstwowy o gramaturze w części krytycznej i mniej krytycznej  równej 67,6 g/m2 
Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
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Pytanie 61 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki w rozmiarze 30 x40 cm. Pozostałe wymogi 

zgodne z SIWZ. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 62 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 7 - Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę w rozmiarze 17x250 cm. Pozostałe wymogi 

zgodne     z SIWZ. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 63 
PAKIET NR 6 

Poz. nr 8 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 79x 145 cm o gramaturze 

podstawowej całości obłożenia równej 83,4 g/m2. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 64 
§2 ust. 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 2 dni na 3 dni robocze od złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

 
Pytanie 65 
§6 ust. 1: 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów: 
1 a) z „w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy” na „w wysokości 5% wartości 
niezrealizowanej części umowy”? 
1 b) z „w wysokości 5% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki” na „w wysokości 2% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 66 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków do podawania leków, 

pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości na 750 opakowań? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 67 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków do podawania leków o 

pojemności 25ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 68 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu papierowego na 

kozetkę w rolce o szerokości 50 cm, długości 50 mb i perforacji co 50 cm.  
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 68 
PAKIET NR 1 
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Poz. nr 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu papierowego na 
kozetkę w rolce o szerokości 60 cm, długości 80 mb i perforacji co 50 cm.  
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 69 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha foliowego, przedniego w 
opakowaniu foliowym po 100 szt. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 70 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 19 - Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie miski nerkowatej rozmiar 205 mm, poj. 300ml, 

spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 72 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 20 - Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie miski nerkowatej rozmiar 282 mm, poj. 700ml, 

spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 73 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaczki sanitarnej męskiej poj. 1000ml z 

przykrywką, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 74 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie basenu sanitarnego z przykrywką o 

pojemności 2000ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 75 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 26 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nakłuwaczy z igłą rozmiar: 0,8 mm (21G), 

spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 76 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 29 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okładów ciepło – zimnych wielokrotnego 

użytku, rozmiar 20 x 30 cm? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 77 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 28 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji rękawicy higienicznej nasączonej 
mydłem o neutralnym pH 5.5, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku. Ergonomiczna budowa 
zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania. Możliwość stosowania u niemowląt, wymiary: 24,5 
x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm, wykonana z włókniny 100g/m2. Ilość: w 
opakowaniu pojedynczym 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 100 
opakowań. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty. 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 78 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 35 - Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 79 
PAKIET NR 1 

Poz. nr 36 - Czy Zamawiający ma na myśli papier Mitsubishi K91 HG czy K95 HG? Czy papier K91 
HG może być papierem zastępczym? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
Zamawiający ma na myśli papier K91 HG. Nie, nie może być. 
 

 

 
 Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało 

umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl. 

 
 

 

Zamawiający 

Wojciech Machelski 

 


