
Śrem, dnia 10.01.2014

                                              
Dot. Nr sprawy: ZP/1/PN/14

Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 
2010 Nr 113 poz. 759), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy:ZP/1/PN/14) na dostawę jednorazowych  wyrobów 
higienicznych i chirurgicznych  dla Szpitala w Śremie 

Pytanie Nr 1 : Pakiet 6, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z laminatu SMS, łączne pakowanie bluza + 
spodnie?
odpowiedź:
NIE 
Pytanie Nr 2 : Pakiet 6, poz. 1
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z laminatu SMMS, łączne pakowanie bluza + 
spodnie?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 3,Pakiet 7, poz. 1
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nieprześwitujących ubrań z laminatu SMMS o 
gramaturze 35 g/m kw.?
odpowiedź:
 NIE           
Pytanie Nr 4,Pakiet 2,poz. 1
Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego, wykonanego z wytrzymałego materiału 
(odpornego na rozdarcie, niepalnego, wolnego od lateksu, antyalergicznego)- włókniny 
polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43 g/m2. 
Fartuch przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na troki łączone kartonikiem zapewniającym 
aseptyczną metodę zakładania,  Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha 
zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Pakowany w 
opakowanie papier-folia .   Fartuch posiada trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą 
przydatności do użycia. 
Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm.  Szwy wykonane 
metodą ultradźwiękową. Produkt zgodny z normami EN-13795 1-3. Rozmiary od S do XXL .
odpowiedź:
 NIE           
Pytanie Nr 5,Pakiet 2,poz. 2
Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego, wykonanego  z wytrzymałego materiału 
odpornego na rozdarcie, niepalnego, wolnego od lateksu, antyalergicznego, z włókniny 
polipropylenowej SMS , trójwarstwowej, wodoodpornej, nie zawierającej celulozy i wiskozy o 
gramaturze 43 g/m2. Wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami  w części przedniej fartucha i na 
rękawach (45 g/m2). 
Przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na troki łączone kartonikiem zapewniającym aseptyczną 
metodę zakładania.  Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą 
zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Pakowany podwójnie folia-papier oraz 
wewnątrz zawinięty w papier krepowany. Wewnątrz opakowania dwa ręczniki do osuszania rąk.  
Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm. 
Szwy  wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch posiada trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i 
datą  przydatności do użycia. Odporność na przenikanie cieczy – 305 cm H20.
Produkt zgodny z normami EN-13795 1-3. 
Rozmiary od S do XXL .
odpowiedź:
NIE           



Pytanie Nr 6,Pakiet 2,poz. 3
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego sterylnego zestawu do zabiegów 
chirurgicznych  o składzie:
Serweta operacyjna 150cm-240cm  - 1szt
Serwera operacyjna 150cm – 180cm - 1szt
Serwera operacyjna  75 x 100cm – 2szt 
Serweta instrumentariuszki 150x190cm – 1szt
Serweta na stolik Mayo 80x145cm – 1szt
Taśma 10x50cm – 2szt
Ręczniki 40x40cm – 2szt
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
odpowiedź:
NIE            
Pytanie Nr 7,Pakiet 5,poz. 1
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej samoprzylepnej o rozmiarze 
75 x 90cm
odpowiedź:
 NIE          
Pytanie Nr 8,Pakiet 5,poz. 2
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej samoprzylepnej o rozmiarze 
80 x 90cm
odpowiedź:
NIE            
Pytanie Nr 9,Pakiet 5,poz. 3
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej samoprzylepnej o rozmiarze 
75 x 90cm
z otworem 6 x 8 cm
odpowiedź:
NIE          
Pytanie Nr 10,Pakiet 7,poz. 1
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania operacyjnego dwuczęściowego z włókniny 
typu SMMS o gramaturze 42 g/m2 w kolorze niebieskim . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
odpowiedź:
NIE 
Pytanie Nr 11,Pakiet 2,poz. 1
Prosimy o dopuszczenie fartuchów zgodnych z wymogiem Zamawiającego o długości odpowiednio: 
115 cm, 125 cm, 140 cm
odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 12,Pakiet 2,poz. 2
Prosimy o dopuszczenie fartuchów zgodnych z wymogiem Zamawiającego o długości odpowiednio: 
115 cm, 125 cm, 140 cm, 155 cm
odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 13,Pakiet 2,poz. 3
Prosimy o dopuszczenie zestawu o gramaturze 55g/m2 w składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
1 serweta samoprzylepna (głowa) 150 x 240 cm
1 serweta samoprzylepna (nogi) 170 x 175 cm
2 serwety samoprzylepne 75 x 90 cm  
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 14,Pakiet 7,poz. 1
Prosimy o dopuszczenie kompletów chirurgicznych z bluzą posiadającą dwie kieszenie, pozostałe 
wymogi spełnione
odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 15,Pakiet 11A,poz. 7
Prosimy o dopuszczenie kompresów włókninowych w opakowaniu 2 x 25 szt z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości
odpowiedź:
TAK



Pytanie Nr 16,Pakiet 11A ,poz. 13,14,17
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
Pytanie Nr 17,Pakiet 11A,poz. 42(a)
Prosimy o dopuszczenie przylepców zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 3 x 76 mm
odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 18,Pakiet 11A,poz. 42(c)
Prosimy o dopuszczenie przylepców zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 6 x 76 mm
odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 19,Pakiet 11A,poz. 42(d)
Prosimy o dopuszczenie przylepców zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 6 x 101 mm
odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 20,Pakiet nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjna samoprzylepną o rozmiarze 100x150cm?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 21,Pakiet nr 5 poz. 2
Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjna samoprzylepną o rozmiarze 75x90 cm?
Odpowiedź:
NIE 
Pytanie Nr 22,Pakiet nr 5 poz. 3
Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjna samoprzylepną o rozmiarze 75x90cm?
odpowiedź:

NIE 
Pytanie Nr 23,Pakiet nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający dopuszcza ubranie operacyjne z włókniny typu SMS pakowane razem, z wywiniętą i 
obszyta górą spodni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 24,Pakiet 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuszcza osłonę medyczną 90x100 cm
odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 25,Pakiet 9 poz. 3
Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o rozmiarach 150x180cm
odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 26,Pakiet 9 poz. 7
Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z przylepnym otworem o rozmiarach 50x75cm
odpowiedź:

TAK
Pytanie nr 27,Pakiet 9 poz. 8
Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z przylepnym otworem o średnicy 7cm o rozmiarach 50x75cm
odpowiedź:

TAK
Pytanie Nr 28,Pakiet 9 poz. 9
Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z przylepnym otworem o średnicy 7cm o rozmiarach 50x75cm
odpowiedź:

TAK
Pytanie Nr  29,Pakiet 11A poz. 9
Czy Zamawiający w pozycji 9 ma na myśli 2370 opakowań po 5kg liginy czy 2 370 kg ligniny?
Odpowiedź:
Zamawiający miał na myśli 2 370 kg ligniny 
Pytanie Nr 30,Pakiet 11A poz. 12
Czy Zamawiający dopuści opatrunki z warstwa chłoną 20% poliester + 80% wiskoza, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ?



Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 31,Pakiet nr 2 pozycja 2: 
Czy Zamawiający dopuści w części przedniej i na rękawach włókniną polipropylenową i polietylenową? 
Prosimy o rozbicie fartuchów Spunlance i SMMS na dwie pozycje, ze względu na dwa różne produkty 
w opisie.
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 32,Pakiet nr 4 pozycja 1: 
Czy Zamawiający dopuści serwetę do owinięcia noworodka 
o rozmiarze 90x110 cm, z włókniny: poliester+celuloza typu Spunlace, gramatura 60 g/m2?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 33,Pakiet nr 4 pozycja 2: 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy 
o składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2 ręczniki 30 x 40 cm, 
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta na dłoń / stopę 225 x 300 cm 2-warstwowa Plus, 
elastyczny otwór 4 cm, zintegrowane uchwyty do mocowania przewodów i drenów, gramatura w 
obszarze wzmocnionym 112,5 g/cm2, materiał bazowy 57,5 g/cm2, wytrzymałość na wypychanie na 
sucho/mokro 250/270, odporność na przenikanie cieczy >125 cm H2O?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 34,Pakiet nr 4 pozycja 3: 
Czy Zamawiający dopuści ściereczki chłonne, sterylne, 30x40cm, celulozowe pakowane w parach, 
opakowanie handlowe po 60 par?
Odpowiedź:
TAK
 Pytanie Nr 35,Pakiet nr 5 pozycja 1: 
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę operacyjną samoprzylepną o rozmiarze 90x110 cm?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 36,Pakiet nr 5 pozycja 2: 
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę operacyjną samoprzylepną o  rozmiarze 75x90 cm?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 37,Pakiet nr 5 pozycja 3: 
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę operacyjną samoprzylepną o rozmiarze 75x90 cm z 
otworem 8 cm?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 38,Pakiet nr 9 pozycja 1: 
Czy Zamawiający dopuści osłonę na sprzęt medyczny o rozmiarze 80x145 cm?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 39,Pakiet nr 9 pozycja 3: 
Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną o rozmiarze 150x180 cm?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 40,Pakiet nr 9 pozycja 7: 
Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6 cm?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 41,Pakiet nr 9 pozycja 8: 
Czy Zamawiający dopuści serwetę 45x75 cm z otworem 6 cm?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 42,Pakiet nr 9 pozycja 9: 
Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6 cm?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 43
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie 2, Pozycji 1  Fartucha 
chirurgicznego jałowego wykonanego z  włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 30-45g/m2. 
Dostępnego w rozmiarach M-XXL. Pozostałe parametry spełnione.



Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 44
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie 2, Pozycji 2  Fartucha 
chirurgicznego jałowego  wykonanego z materiału typu Spunlace o granaturze  min. 70g/m2 lub 
włókniny SMS  o gramaturze 30-45g/m2 ; wzmocniony w części przedniej i na rękawach lamintem 
PE/PP. Opakowanie typu papier-folia z 2 samoprzylepnymi etykietami dla potrzeb dokumentacji 
zawierajacymi dane dla archiwizacji. Fartuch pakowany bez  ręczników chłonnych.  Dostępny w 
rozmiarach L-XXL. Pozostałe parametry spełnione. 
 Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 45
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie 2, Pozycji 3  Sterylnego 
zestawu uniwersalnego o składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150cm x200 cm (owinięcie zestawu);
- 1 x serweta na stolik Mayo 80cm x140 cm;
- 2 x serweta 75x100 cm, samoprzylepne; 
- 1 x serweta 150cm x200 cm, przylepna;
- 1 x serweta 150cm x240cm, przylepna;
- 2 x ręcznik chłonny  30cm x30cm.

Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 46
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie 2, Pozycji 3  Sterylnego 
zestawu uniwersalnego wykonanego z lamiantu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen ) o 
gramaturze powyżej 60g/m2. Pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 47
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyodrębnienie z Pakietu 1, Pozycji 4. Wydzielnie 
pozycji 4 do odrębnego pakietu pozwoli nam na złożenie oferty i tym samym spowoduje większą 
konkurencyjność w postępowaniu. 
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 48,Pakiet nr 1 poz.1 oraz poz.2
Prosimy Zamawiającego o wyłącznie poz.1 oraz poz.2 z pakietu nr 1 i utworzenie nowego pakietu, np. 
1A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź:
TAK,zał 1.3
Pytanie Nr 49,Pakiet nr 1 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego obłożenia do zabiegów na kończynie, minimalny 
skład zestawu:
-1x  serweta  na  stolik  instrumentariuszki  wzmocniona  o  wymiarach  140x190cm±1cm,  której 
niewłókninowa  część  wykonana  jest  z  jednokolorowej,  niebieskiej  folii  PE  o  grubości  min.  50 
mikrometrów,  wzmocnienie  serwety  wykonane  z  włókniny  Spunbond  (polipropylen)  o  gramaturze 
30g/m2 (owinięcie zestawu)
-  1xtaśma  Velcro  2,5  x  13  cm  -1  sztuka,  która  jest  rozwiązaniem  nowocześniejszym,  bardziej 
praktycznym,  gdyż  pozwala  na  przepinanie  kabli  i  przewodów wedle  zaistniałej  potrzeby  zamiast 
zintegrowanych z serwetą główną organizatorów przewodów
- 1x serweta operacyjna o wymiarach 91x150cm 
-1x serweta operacyjna główna o wymiarach 242  x300 cm z elastycznym otworem o średnicy 5 cm
-1xosłona na kończynę 38x75cm wykonana z dwóch warstw folii PE oraz polipropyleny (Spunbond) z 
taśmą lepną 9x50cm o gramaturze 58g/m2 (sterylna, pakowana oddzielnie) lub 1 x stokineta 
72x36,5cm (+-1cm) (rozłożona), 2-warstwowa o gramaturze 58g/m2 wykonana z bilaminatu, z taśmą 
lepną 9x50cm (sterylna, pakowana oddzielnie)
-1xosłona  na  stolik  Mayo  80x142cm wykonana  z  folii  polietylenowej  70 μm ze  wzmocnieniem z 
polipropylenu o gramaturze 30g/m2 ( sterylna, pakowna oddzielnie)
Serwety  w  części  okrywającej  pacjenta  wykonane  z  chłonnego  trójwarstwowego  laminatu 
(polipropylen,  polietylen,  polipropylen)  bez wzmocnień,  jednakże  z  obszarem krytycznym na całej 
powierzchni o następujących parametrach: gramatura 66 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 
200 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 200kPa, wytrzymałość na rozciąganie 
wzdłużne na mokro i sucho min.110 N. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka 
wg  normy  EN  13795:1,2,3,  pakowany  sterylnie  w  przezroczystą,  foliową  torbę  z  portami  do 
sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer 



katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony 
kierunek otwierania, serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 50,Pakiet nr 1 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego obłożenia do zabiegów na kończynie, minimalny 
skład zestawu:
-2 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm wzmocniona, której niewłókninowa część wykonana 
jest  z  jednokolorowej,  niebieskiej  folii  PE o grubości  min.  50  mikrometrów,  wzmocnienie  serwety 
wykonane z włókniny Spunbond (polipropylen) o gramaturze 30g/m2 (1 stanowi owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 77 x 142 cm wykonana z folii polietylenowej 50 μm ze wzmocnieniem z 
włókniny Wetlaid o gramaturze 37g/m2 
- 1 x stokineta 55x37,5cm (+-1cm) (złożona), 2-warstwowa o gramaturze 58g/m2 wykonana z 
bilaminatu, z taśmą lepną 9x50cm
- 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 5 
cm,  

Serweta okrywająca pacjenta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni 
okrywającej pacjenta (polipropylen, polietylen) bez wzmocnień, jednakże z obszarem krytycznym na 
całej  powierzchni  o  następujących  parametrach:  gramatura   58g/m2 ,  Odporność  na  przenikanie 
płynów  min. 150 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 170kPa.  Zestaw zgodny 
z normą EN 13795-1,2,3  pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, 
posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, 
numer  lot,  datę  ważności  oraz  nazwę  producenta.  Na  opakowaniu  wyraźnie  zaznaczony kierunek 
otwierania, serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 51,Pakiet nr 1 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego obłożenia do cięcia cesarskiego, minimalny skład 
zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o wymiarach 140x190cm±1cm, której niewłókninowa 
część  wykonana  jest  z  jednokolorowej,  niebieskiej  folii  PE  o  grubości  min.  50  mikrometrów, 
wzmocnienie serwety wykonane z włókniny Spunbond (polipropylen) o gramaturze 30g/m2 (owinięcie 
zestawu)
-1 x  serweta na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z folii polietylenowej 70 μm ze wzmocnieniem z 
polipropylenu o gramaturze 30g/m2 
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny bawełnopodobnej Spunlace o gramaturze 50g/m2
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem  30x36cm 
z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, 
ze  zintegrowaną  torbą  na  płyny  270 ,   z  kształtką  usztywniającą  umożliwiającą  uformowanie   i⁰  
utrzymanie kształtu worka  oraz z  2 portami do ssaka (zamiast jednego lejka), wzmocnienie chłonne 
wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów  oraz dodatkowe wzmocnienie  na 
kończynach pacjentki. Serweta bez osłony na podpórki na kończyn górnych. Otwór z okalającą go folią  
operacyjną zabezpieczony papierem.
Serwet  główna  w  części  okrywającej  pacjenta  wykonana  z  chłonnego  trójwarstwowego  laminatu 
(polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2, dodatkowo w obszarze wzmocnień o 
gramaturze 140g/m2. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 
13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 
3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji  medycznej  zawierające:  numer katalogowy,  numer lot, 
datę  ważności  oraz  nazwę  producenta.  Na  opakowaniu  wyraźnie  zaznaczony  kierunek  otwierania, 
serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. 
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 52,Pakiet nr 2 poz.2
Opis  przedmiotu  zamówienia  jest  bardzo ogólny  i  spełnia  go kilka  wersji  (typów) fartuchów jako 
alternatywnie dopuszczonych , jednakże fartuchy te zasadniczo różnią się od siebie pod względem 
właściwości  barierowych,  oddychalności,  komfortu,  stąd  także  istotnie  różnią  się  ceną. 
Wielowariantowość  zawarta  w  opisie   może  prowadzić  do  nieporównywalności  złożonych  w 
postępowaniu ofert  .Aktualny opis spowoduje (przy kryterium oceny cena 100%) składanie   przez 
konkurujących   wykonawców  ofert  z  fartuchami  o  najniższej  jakości  fartuchów  i  najmniej 
komfortowych  wykonanych  z  włókniny  typu  SMS  wzmocnionych  folią  a  wyeliminuje  to  z  całą 
pewnością  fartuchy  o   wysokim  poziomie  komfortu  z  włókniny  bawełnopodobnej  typu  Spunlance 



wzmocnionych folią  lub z włókniny typu SMS posiadających włókninowe (nie foliowe) oddychające 
wzmocnienia.
W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga  fartuchów z włókniny 
typu Spunlance  wzmocnionych folią  (polietylenem)  lub fartuchów z włókniny  typu SMMS/SMMMS 
wzmocnionych  włókniną (polipropylenem)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga  fartuchów  z włókniny  typu Spunlance wzmocnionych folią ( polietylenem) lub 
fartuchów  z włókniny  typu SMMMS  wzmocnionych  włókniną  ( polipropylenem)
Pytanie Nr 53,Pakiet nr 2 poz.1
Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie  czy  oczekuje,  aby  opakowanie  wewnętrzne  fartucha 
zawierało  dwa ręczniki do rąk podobnie jak w poz.2.
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 54,Pakiet nr 8 poz.4
Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy  zamawiający  oczekuje  rzepu  z  min.  2  zapadkami 
zapobiegającymi przypadkowemu odpięciu rzepu od naporu kabli i drenów na rzep podczas zabiegu 
operacyjnego.
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 55,Pakiety nr: 1,2,3,4,5,6,7,8
Prosimy o informację czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości 
wykonawców  do  przełożenia  kart  katalogowych  i/lub  próbek  zaoferowanego  asortymentu  celem 
weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ..
Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, 
już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca 
nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany 
sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).  
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ  Zamawiający wezwie  wykonawców  do przedłożenia stosownych dokumentów  w 
przypadku  wątpliwości  - w czasie pierwszej dostawy towaru.
Pytanie Nr 56,Pakiet nr 2 poz.2 – zał. 1.2
W nawiązaniu do modyfikacji z dnia 09.01.2014r. prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje 
fartucha z włókniny SMMMS o gramaturze 30-45g/m2 lub z materiału typu Spunlace o gramaturze 
min. 70g/m2 ze wzmocnieniami jak opisane w SIWZ.
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 57,Pakiet nr 5, poz. 1
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 130 x 90 cm?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 58,Pakiet nr 5, poz. 2
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75 x 90 cm?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 59,Pakiet nr 5, poz. 3
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem o średnicy 
8 cm?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 60,Dot. projektu umowy:
Jaki  procent  ilości  wyrobów  określonej  w  umowie  zostanie  przez  Zamawiającego  na  pewno 
zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny."
Odpowiedź:
Zamawiający  na tę chwilę nie  przewidzieć  jaki procent ilości wyrobów  będzie zamówiony.
Pytanie Nr 61,Dot. projektu umowy §5, pkt 1.1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „za opóźnienie w wykonaniu danej partii towaru 
w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień”?
Odpowiedź:
Tak,Zamawiający wyraża zgodę na następująca zmianę :
 „za opóźnienie w dostarczeniu  danej partii towaru  w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej 
części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień”?



Pytanie Nr 62,Dot. projektu umowy:
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%?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 63,Dot. projektu umowy:
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej
cenie?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 64
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 w pozycjach 1-2 serwet spełniających 
wszystkie wymogi ale w rozmiarze 100x150 cm.
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 65
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 w pozycji 3 serwety spełniającej wszystkie 
wymogi ale w rozmiarze 100x150 cm z otworem 6x8 cm.
Odpowiedź:
NIE

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego-
www.szpitalwsremie.pl


