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Pismo: PZP-225/03/2018        Korfantów dnia: 13.03.2018 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 przesłane 
od 09.03.2018 r. do 13.03.2018 r., dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 
Pakiet 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’90 szt. z przeliczeniem i 

zaokrągleniem „w górę” ilości do 834 opakowań? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

Pakiet 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szpatułki w rozmiarze 150mm x 17mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

Pakiet 1 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czystą szczoteczkę do chirurgicznego 

mycia rąk nasączoną 4% roztworem chlorheksydyny? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

Pakiet 1, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce perforowany co 37,5cm, spełniający 

pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

Pakiet 1, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce perforowany co 38cm, spełniający 

pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

Pakiet 1 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z wyprofilowanym kartonowych 

uchwytem, dopasowującym się do kształtu twarzy? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

Pakiet 1 poz. 29 Czy Zamawiający dopuści produkt na 23% stawce VAT? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

Pakiet 5 poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z 3 warstwowej włókniny 

typu SMS? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści 

Pakiet 5 poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z kolorowymi lamówkami przy 

dekolcie, adekwatne do rozmiaru oraz pieczątką z rozmiarem na opakowaniu. Na zewnętrznej stronie 

opakowania 4 etykiety samoprzylepne typu TAG? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści 

Pakiet 5 poz. 2,4 Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138cm (+/-3cm)? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści 
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Pakiet 5 poz. 2,4 Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 157cm (+/-3cm) w rozmiarze XXL? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści 

Pakiet 5 poz. 3,4 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze wzmocnienia w części przedniej i 

na rękawach 38g/m2? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści 

Pakiet 5 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z 3 warstwowej włókniny 

typu SMS 35g/m2? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

Pakiet 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z 3 warstwowej włókniny 

typu SMS? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści 

Pakiet 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z kolorowymi lamówkami przy 

dekolcie, adekwatne do rozmiaru oraz pieczątką z rozmiarem na opakowaniu. Fartuch w rozmiarze 

XXL o długości 157cm (+/-3cm), dodatkowo w opakowaniu 2 ręczniki w rozmiarze 30cm x 30cm. Na 

zewnętrznej stronie opakowania 4 etykiety samoprzylepne typu TAG? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści 

 
Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy 
kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 
Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania, (pod 
warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne pojemniki wielorazowe i mocowniki), 
równoważny system do odsysania, o następujących parametrach: 

 Wkłady posiadają w pokrywie 2 króćce: pacjent, próżnia. Króciec pacjenta jest gładki (śr. wew. 
7 mm i rozszerza się), dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; jest obrotowy w tym 
sensie, że cały wkład można umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować 
króciec w stronę pacjenta.  

 Pojemniki wielorazowego użytku 2000 ml nie posiadają króćców przyłączeniowych - nie 
wymagają łączenia z próżnią. Pojemnik 3000 ml posiada króciec typu trójnik (kątowy, 
schodkowy, nieobrotowy). 

 Pozostałe jak w SIWZ. 

Umożliwi to zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, 
antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu 
bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (potwierdzone  
badaniami laboratoryjnymi), co spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania 
zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych (Obwieszczenie z 
dnia 28. 10.2015r.) 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 
Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system do odsysania znacznie tańszy, opisany jak wyżej, 
ale bez substancji żelującej, pod warunkiem dostarczenia wkładów wysoce szczelnych  - bez 
dodatkowych otworów w pokrywie, wymagających zamknięcia, poza króćcem pacjenta? 
Uzasadnienie: oferowany system do odsysania został zaprojektowany specjalnie tak, by wyeliminować 
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konieczność żelowania zgromadzonej wydzieliny i tym samym zmniejszyć kwoty wydatkowane na 
wkłady jednorazowe. Udało się to uzyskać m.in. dzięki: ograniczeniu liczby portów dostępu 
(potencjalnego miejsca wycieku) - tylko 1 króciec w pokrywie wkładu wymaga zaślepienia; jakości 
zastosowanego materiału: wysoce zagęszczony polietylen, trudny do uszkodzenia nawet w czasie 
transportu zużytych baniaków; bakteriobójczemu działaniu jonów srebra zawartych we wkładach i 
kanistrach.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 

PAKIET NR 4 

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

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

2. Poz. nr 11-12- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradeł ochronnych 
będących wyrobami higienicznymi? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 

PAKIET NR 5 

1. Poz. nr 1,2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych 
wykonanych z włókniny SMMMS o gramaturze 40 g/m2 z rozmiarem nadrukowanym na 
fartuchu, posiadających zapięcie przy szyi w postaci taśmy wielkokrotnego użytku, 
pozwalającej na dopasowanie fartucha do kształtu ciała operatora na wysokości barków? 
Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

2. Poz. nr 3,4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych 
wykonanych z włókniny SMMMS o gramaturze 40 g/m2, posiadających  wzmocnienia o 
minimalnej gramaturze 38 g/m2, z rozmiarem nadrukowanym na fartuchu, posiadających 
zapięcie przy szyi w postaci taśmy wielkokrotnego użytku, pozwalającej na dopasowanie 
fartucha do kształtu ciała operatora na wysokości barków? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

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

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

 
 
PAKIET NR 6 

1. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych fartuchów 
chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2,  z rozmiarem 
nadrukowanym na fartuchu, o długości min. 140 cm, posiadających zapięcie przy szyi w 
postaci taśmy wielokrotnego użytku pozwalającej na dopasowanie fartucha do kształtu ciała 
operatora na wysokości barków, pakowanych z 2 ręcznikami w rozmiarze ok. 30 x 38 cm? 
Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści 
 
PAKIET NR 7 

1. Poz. nr 1-4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z 
laminatu 2- warstwowego o gramaturze min. 55 g/m2, całkowita gramatura strefy z padem 
chłonnym 110 g/m

2
,
 
o odporności na wypychanie min. 172 kPa, w których taśma przylepna 

pokryta jest nie repozycjonowalnym klejem hypoalergicznym? Zestawy pakowane w 2 
kartony- karton wewnętrzny- dyspenser, karton zewnętrzny- transportowy. Pozostałe 
parametry bez zmian. 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 
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) 245 x 280 
cm  
(pad rozmiar  min. 150 x 160 cm) 
1 serweta nieprzylepna 150 x 200 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, Zamawiający dopuści 

 
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, Zamawiający dopuści 

 
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, Zamawiający dopuści 

 
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 150 x 175 cm 
2 osłona na kończynę 35 x 80 cm  
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
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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. 172 kPa i 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 
Zestaw pakowany w 2 kartony- karton wewnętrzny- dyspenser, karton zewnętrzny- 
transportowy 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

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, Zamawiający dopuści 

8. Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kamerę wykonanej z 
folii polietylenowej o min. grubości 0,05 mm, bez dodatkowego umieszczenia w torbie z folii 
polietylenowej, pakowanej a’ 70 szt.? 
Lub 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kamerę w rozmiarze 14 x 250 
cm, wykonanej z folii polietylenowej o min. grubości 0,05 mm, nie składanej teleskopowo, bez 
dodatkowego umieszczenia w torbie z folii polietylenowej, pakowanej a’ 50 szt.? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

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

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

10. Poz. nr 9-11- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z 
laminatu 2- warstwowego o min. gramaturze 55 g/m2 i odporności na wypychanie min. 172 
kPa? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

11. Poz. nr 10,11- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej, w 
której taśma przylepna oraz taśma wokół otworu pokryta jest nie repozycjonowalnym klejem 
hypoalergicznym?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

12. Poz. nr 11- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z otworem o średnicy 
7 cm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

13. Poz. przedostatnia bez numeru (11 w kolejności) – czy Zamawiający dopuści możliwość 
zaoferowania serwety nieprzylepnej o wymiarach 45x75cm z otworem o średnicy 7cm 
położonym centralnie? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

Pakiet 1, Pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do chirurgicznego mycia rąk niejałową, 

spełniającą pozostałe parametry? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści, szczoteczka ma być biologicznie czysta 

Pakiet 1, Pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści podkłady medyczne o wymiarach 60 cm x 80 mb z 

perforacją co 50 cm? 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

Pakiet 1, Pozycja 11 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 11 z pakietu 1 do osobnego 

zadania. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę 

umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości 

cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści 

Pakiet 1, Pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 120 ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

Pakiet 1, Pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 250 ml? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści 

Pakiet 1, Pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny wykonany z mlecznej 

przejrzystej folii o pojemności 1500 ml, spełniający pozostałe parametry? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

Pakiet 1, Pozycja 29 - Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy wykonaną z włókniny 

100g/m2 pakowaną po 20 sztuk, z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 
załącznik nr 1c do SIWZ pakiet nr 3 
 
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: Wkłady mają być takie, jak opisano SIWZ 
 
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: Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia wkładów w formie sprasowanej. 

pakiet 1 
Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 11,24,29-38 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 1A. 
Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający 
uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

poz.1  Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 50 szt, z przeliczeniem ilości i 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 
Poz.10  
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 
odpowiednim dokumentem? 
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Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i 
lepszej wchłanialności? 
Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o 
rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co 
umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego? 
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną 
folię? 
Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, 
nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, 
informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty 
poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA 
oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, 
bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)? 
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał 
pozytywną opinię? 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 
Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE? 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o 
szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.? 
Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 
Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 
Odpowiedź dot. poz. 10: Zamawiający wszystkie wymagane cechy produktów opisał w SIWZ, 
jednocześnie informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie produktów zgodnie z opisami zawartymi w 
powyższych pytaniach. 
 
Poz.13 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 100 szt, z przeliczeniem ilości i 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści 

 
Poz.14 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem? 
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu 
na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony 
mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? 
Odpowiedź na pytania dot. poz. 14: Tak, Zamawiający dopuści 

 
Poz.15 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 100 szt, z przeliczeniem ilości i 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 
Poz.22 
Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii w kolorze mlecznym, ze skalą co 100 ml, 
skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci 
piktogramu umieszczoną na każdym worku? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 
Poz.26 
Czy zamawiający wymaga stazy uciskowej bezlateksowej po 25 szt w rolce z nadrukowaną fabrycznie 
instrukcją obsługi na opakowaniu? 
Odpowiedź: Zamawiający wszystkie wymagane cechy produktów opisał w SIWZ, 
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Pakiet 4 
Czy zamawiający wydzieli poz.8-12 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, Zamawiający nie wyraża zgody 

poz.1 
Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w kształcie furażerki, wiązany z tyłu na troki, część 
przednia niewydłużona, pakowany w opakowanie foliowe po 100 sztuk, czepek wykonany z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany 
na troki, niesterylny? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 
Poz.3, poz.5 
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, 
wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą 
pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar 
uniwersalny, pakowany w opakowanie foliowe po 100 sztuk? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści 

 
Poz.6 
Prosimy o dopuszczenie czepka typu beret 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. 
Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m2, 
w kolorze zielonym? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 
Pakiet 5 
poz.5 
Czy zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne o gramaturze 35 g/m2 z włókniny , pozostałe 
wymagania bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 
Czy zamawiający pisząc w formularzu ofertowo – cenowym 150 szt. miał na myśli 150 kompletów, 
prosimy o wyjaśnienia jakich ilości oczekuje zamawiający? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli 150 kompletów 

 
Prosimy o wydzielenie poz.5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 


