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Dotyczy 
postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego  
na dostawy wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku 
SZPiGM 3810/75/2018 

 
 

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela 
następujących odpowiedzi:   
 
Pytania do części nr 1 
Pytanie nr 1.  
Pozycja 2. Prosimy o wydzielenie ww pozycji do odrębnego pakietu co pozwoli 
zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 2.  
Pozycja 2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o 
poniższym składzie: 

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm 

• 1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm 

• 1 serweta samoprzylepna 180x180 cm 

• 1 serweta samoprzylepna 150x240 cm 

• 2 serwety samoprzylepne 75x100 cm 

• 2 włókninowe OP taśmy 10x50 

• 4 ręczniki 30x40 
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę wymaganego 
minimalnego rozmiaru serwety z „1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm” na 
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„1 samoprzylepna serweta operacyjna 175-180 cm x 180 cm”. Z opisu wykonawcy wynika, że 
pozostałe minimalne wymagania zestaw spełnia. 
 
Pytanie nr 3.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 poz. 1 niżej opisanego 
zestawu? 
Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy ze wzmocnieniem w postaci trzeciej warstwy w 
miejscach krytycznych (łatą chłonną) 
Skład zestawu minimum:  

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 
b) 4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm 
c) 1 serweta na stolik Mayo 78  cm x 145 cm 
d) 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm 
e) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 2-warstwowe 75 cm x 90 

cm z dodatkową łatą chłonną 
f) 1 samoprzylepna serweta 2-warstwowa 180 cm x 180 cm z 

dodatkową łatą chłonną 
g) 1 samoprzylepna serweta 2-warstwowa 150 cm x 240 cm cm 

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego minimum w miejscach 
krytycznych: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. 
Gramatura laminatu 140 g/m2 w miejscu krytycznym oraz 60 g/m2 w pozostałym zakresie. 
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 
minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę 
ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Na 
opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia 
kierunku rozkładania w postaci piktogramów. 
Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, 
jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy 
oraz karton zewnętrzny. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez: 

•  zmianę wymaganego minimalnego rozmiaru serwety na stolik Mayo z „1 serweta na 
stolik Mayo 80x145 cm” na „1 serweta na stolik Mayo 78-80x145 cm” 

• zmianę treści „Gramatura laminatu minimum 74 g/m2 w miejscu krytycznym 
minimum 62 g/m2 w pozostałym zakresie.” na „Gramatura laminatu minimum 74 
g/m2 w miejscu krytycznym minimum 60 g/m2 w pozostałym zakresie.” 

• zmianę treści „4 ręczniki 30x40 cm” na „4 ręczniki 30-40 cm x 35-40 cm” 
Zamawiający dopuszcza dodatkowe łaty chłonne zaproponowane przez wykonawcę. 
Zamawiający nie dopuszcza zamiany wymaganych serwet trójwarstwowych 
dwuwarstwowymi. Patrz również inne odpowiedzi do danej pozycji. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 poz. 1 niżej opisanego 
zestawu? 
Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy ze wzmocnieniem w postaci 
trzeciej warstwy w miejscach krytycznych  
Skład zestawu minimum:  



a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 
b) 4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm 
c) 1 serweta na stolik Mayo 78  cm x 145 cm 
d) 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm 
e) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe w strefie dedykowanej dla 

pacjenta 75 cm x 90 cm z dodatkową łatą chłonną 
f) 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowe w strefie dedykowanej dla pacjenta 180 cm x 

180 cm z dodatkową łatą chłonną 
g) 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowe w strefie dedykowanej dla pacjenta 150 cm x 

240 cm cm 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego minimum w miejscach 
krytycznych: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. 
Gramatura laminatu 75 g/m2 w miejscu krytycznym oraz 60 g/m2 w pozostałym zakresie, 
dodatkowe łaty chłonne o gramaturze 80g/m2, Całkowita gramatura w miejscu krytycznym 
155g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw 
posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę 
ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Na 
opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia 
kierunku rozkładania w postaci piktogramów. 
Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, 
jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy 
oraz karton zewnętrzny. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedzi na pytania do tej pozycji przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 5 
Pozycja 1. Czy można zaoferować zestaw z serwetą opisaną w poz. g) w rozmiarach 150cm x 
250cm, wykonany w strefach krytycznych z trójwarstwowego laminatu o gramaturze 
109,5g/m2 i z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57,5g na pozostałej powierzchni? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 6 
Pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie obłożenia pacjenta wykonane z mocnego i  chłonnego  
laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 55g/m2 z obszernym,  
niepylącym wzmocnieniem chłonnym z polipropylenu w obszarze krytycznym   gramaturze 
116g/m2 . Skład zestawu: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm 
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm 
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna 
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna  
- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna 
- 1 x taśma lepna,  10x50 cm 
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm 
Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany 
sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem 



zawartości zestawu oraz  4 etykietki  samoprzylepne do dokumentacji medycznej 
zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 
Sterylizacja tlenkiem etylenu. 
Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaproponowanego zestawu. 
 
Pytanie nr 7 
Pozycja 1. Czy należy zaoferować zestaw, w których serwety okrywające pacjenta są chłonne 
na całej powierzchni? 
 
Odpowiedź 
Tak, należy zaoferować zestaw, w którym serwety okrywające pacjenta są chłonne na całej 
ich powierzchni. 
 
Pytanie nr 8 
Pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów sterylizowanych radiacyjnie, 
co skutkuje lekko nieprzyjemnym zapachem oraz lekko pogniecionymi serwetami, lecz 
zwiększa konkurencyjność postępowania. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wskazuje sposobu sterylizacji produktu. Produkt nie może wydzielać 
zapachów mogących drażnić pacjenta bądź personelu używającego. 
 
Pytanie nr 9 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 
samoprzylepnej serwety operacyjnej  80x100cm wykonanej z przewiewnej, oddychającej, 
odpornej na płyny włokniny SMMS o gramaturze min. 45g/m2.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 10 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 
samoprzylepnej serwety operacyjnej o wymiarach 160x180cm wykonanej z przewiewnej, 
oddychającej, odpornej na płyny włokniny SMMS o gramaturze min. 45g/m2, we 
wzmocnieniem w miejscu krytycznym o wymiarach 80x50cm wykonanym z laminatu 
dwuwarstowegoo gramaturze min. 61,5 g/m2 z dodatkowym organizatorem na 
przewodyzamiast serwety samoprzylepnej o wymiarach 175x180-200cm.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 11 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 
samoprzylepnej serwety operacyjnej o wymiarach 160x240cm wykonanej z przewiewnej, 
oddychającej, odpornej na płyny włokniny SMMS o gramaturze min. 45g/m2, we 



wzmocnieniem w miejscu krytycznym o wymiarach 80x50cm wykonanym z laminatu 
dwuwarstowegoo gramaturze min. 61,5 g/m2 z dodatkowym organizatorem na przewody 
zamiast serwety samoprzylepnej o wymiarach 150x240cm.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 12 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 2 
samoprzylepnej serwety operacyjnej o wymiarach 150x190cm wykonanej z laminatu 
dwuwarstowego o gramaturze min. 61,5 g/m2 zamiast samoprzylepnej serwety operacyjnej 
o wymiarach 170x190cm. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 13 
Pozycja 2. Czy zamawiający wydzieli ww pozycje do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia 
konkurencyjności. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 14 
Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści serwetą o laminacie 56g/m2 i składzie zestawu? 
 

serweta z przylepcem 1 L2 240x150 

serweta z przylepcem 1 L2 180x170 

serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym 
boku 

2 L2 90x75 

taśma medyczna 1 Spunlace 50x9 

serweta na stół instrum. 1  190x150 

serweta na stolik Mayo 1  145x80 

serwetki do rąk 2 włók. kom. 40x20 

  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaproponowanego zestawu. 
 
Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 poz. 2 niżej opisanego 
zestawu? 
Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy 
Skład zestawu minimum:  

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm 
b) 2 ręczniki 30,5 cm x 34 cm 
c) 1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm 



d) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 
e) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 cm x 180 cm 
f) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm 
g) 1 taśma mocująca 9x50cm 

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i 
folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60  g/m2. 
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 
minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę 
ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Na 
opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia 
kierunku rozkładania w postaci piktogramów. 
Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, 
jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy 
oraz karton zewnętrzny. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez: 

•  zmianę wymaganego minimalnego rozmiaru serwety na stolik Mayo z „1 serweta na 
stolik Mayo 80x145 cm” na „1 serweta na stolik Mayo 78-80x145 cm” 

• zmianę treści z „2 ręczniki 30x40 cm” na „2 ręczniki 20-40 cm x 35-40 cm” 

• zmianę treści z „1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm” na „1 
samoprzylepna serweta operacyjna 175-180 cm x 180 cm” 

 
Pytanie nr 16 
Pozycja 2. Prosimy o  dopuszczenie obłożenia pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego , 
pełnobarierowego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 55g/m2  
o poniższym składzie : 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm 
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm 
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna 
- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna  
- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna 
- 1 x taśma lepna,  SMS 10x50 cm 
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm 
Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni 
laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze 55g/m2 o odporności na 
penetracje płynów>200cm H2O.  
Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany 
sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji 
medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę 
producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.  
Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego zestawu. 
 
Pytanie nr 17 



Czy należy zaoferować zestaw, w którym serwety okrywające pacjenta są chłonne na całej 
powierzchni? 
 
Odpowiedź 
Tak, należy zaoferować zestaw, w którym serwety okrywające pacjenta są chłonne na całej 
ich powierzchni. 
 
Pytanie nr 18 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 zestawów 
zapakowanych do transportu w karton do magazynowania oraz karton zewnętrzny. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 19 
Pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnej różnicy w składzie tj: 
-zamiast ręczników w rozmiarze 30cm x 40cm – proponujemy 30,5cm x 34cm, 
- zamiast taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 9cm x 50cm – proponujemy 10cm x 50cm, 
- zamiast serwety samoprzylepnej 175cm x 180-200cm – proponujemy 180cm x 180cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 20 
Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu 
trzywarstwowego o gramaturze min.72g/m2 w miejscu krytycznych? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 21 
Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o poniższym 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  
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm  
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm  
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 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 145 cm  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150 cm x 190 cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 22 



Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o minimalnej różnicy w składzie tj. 
- zamiast dwóch ręczników w rozmiarze 30 cm x 40 cm – 4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm, 
- zamiast samoprzylepnej serwety operacyjnej 175 cm x 180 cm – proponujemy w rozmiarze 
180 cm x 180 cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytania do części nr 2 
Pytanie nr 23 
Pozycja 2 
Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą do litomii typu T ze wzmocnieniem wokół otworu 
49cm x 31cm zamiast 50cmx30cm. Różnica 1 cm nie wpłynie na walory użytkowe .Zestaw 
spełnia pozostałe zapisy SIWZ. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego zestawu. 
 
Pytanie nr 24 
Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych częściach składowych: 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 
30 cm, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do 
podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o 
gramaturze 50 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 serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm  wykonana z włókniny typu 
spunlace  
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 
Współczynnik pylenia = 1,4 log10, odporność na penetrację płynów 41,7 H2O, obszar 
wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho (205,6H2O), na mokro 
(199,4H2O)? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 25 
Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych częściach składowych: 
1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z 
otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z 
hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie 
krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2,,  
zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz 
podłączenie drenu 
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm 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 
Współczynnik pylenia = 1,4 log10, odporność na penetrację płynów 110 H2O, wytrzymały na 
rozerwanie na sucho 45kPa, na mokro 40Kpa, a w obszarze wzmocnień 45kPa? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 26 
Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych częściach składowych: 
1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we 
wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami 
przewodów. 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150 cm x 190 cm + osobno pakowana serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140cm? 
Współczynnik pylenia = 3,4 log10, odporność na przenikanie cieczy 197H2O, wytrzymałość 
na rozrywanie na sucho 180 H2O, na mokro 172H2O, wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na 
morko 93N, na sucho 118N. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 27 
Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do cesarskiego 
cięcia wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + 
hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie 
parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje 
wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O, współczynnik 
pylenia 2,3 log(10) oraz odporność na rozerwanie min. 172 kPa. Opakowanie wyposażone 
jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. Na opakowaniu wyraźnie 
zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład 
zestawu jest następujący :  

• 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

• 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

• 1 serweta 2-warstwowa do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 360°(okno 19x28cm) 
315x250cm 

• 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm z włókniny typu Spunlaced 

• 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 

• 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 



 
Pytanie nr 28 
Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji 
ginekologicznych wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film 
polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) 
w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety 
posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej 
gramaturze 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie 
z EN 20811) > 200cm H2O, współczynnik pylenia 2,3 log(10) oraz odporność na rozerwanie 
min. 172 kPa i w strefach wzmocnionych na sucho/mokro min. 375 kPa. Opakowanie 
wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. Na opakowaniu 
wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku 
rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony 
transportowe. Skład zestawu jest następujący: 

• 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

• 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

• 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 
290 x 250 cm  (pad 50 x 140 cm) 

• 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm 

• 1 przezroczysta przylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm 

• 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 

• 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 29 
Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do laparoskopii 
wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa 
warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów 
podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar 
wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2. Obłożenie 
cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O, 
współczynnik pylenia 2,3 log(10), odporność na rozerwanie min. 172 kPa i w strefach 
wzmocnionych na sucho/mokro min. 375 kPa oraz wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne 
min. 107 N. Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak 
w SIWZ. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Na opakowaniu 
wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku 
rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu jest następujący: 

• 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

• 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

• 1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym SMS (okno 28 x 32 cm) (pad 2 
x 50 x 15,5 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 300 x 250 cm 

• 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 



 
Pytania do części nr 3 
Pytanie nr 30 
Pozycja 3. Prosimy o wydzielenie pozycji z całości części i utworzenie z niej odrębnego 
przedmiotu zamówienia, co zwiększy konkurencyjność postępowania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje część trzecią przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 
3. 
 
Pytanie nr 31 
Pozycja 3. Prosimy o  wydzielenie pozycji 3 do oddzielnego pakietu np. 3a.? Podział pakietu 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i 
cenowych. 
 
Odpowiedź 
Patrz inne odpowiedzi do tej części przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 32 
Prosimy o dopuszczenie obłożenia ze wzmocnieniem 60 cmx76 cm zamiast 60 cmx75 cm. 
Zestaw spełnia pozostałe zapisy SIWZ. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego obłożenia. 
 
Pytanie nr 33 
Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do artroskopii 
wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa 
warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów 
podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Opakowanie wyposażone jest w 2 
etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony 
kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci 
piktogramów. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu 
jest następujący: 

• 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 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 



Pytanie nr 34 
Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do TUR 
wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa 
warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów 
podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Taśmy mocujące w serwecie 
operacyjnej pokryta klejem nierepozycjonowanym. Opakowanie wyposażone jest w 2 
etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony 
kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci 
piktogramów. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu 
jest następujący: 

• 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

• 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm okno suprapubic  (7 x 
10 cm) i na krocze ( 7 cm), wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per 
rectum. 185 x 200 cm 

• 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 

• 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 35 
Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji 
tarczycy wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + 
hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej, bez celulozy i wiskozy. zgodnej z (EN 13795 
1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety 
posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej 
gramaturze 110 g/m2. Taśmy mocujące w serwecie operacyjnej pokryta klejem 
nierepozycjonowanym. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie 
z EN 20811) > 200cm H2O, współczynnik pylenia 2,3 log(10), odporność na rozerwanie min. 
172 kPa Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak 
w  SIWZ. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Na opakowaniu 
wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku 
rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu jest następujący: 

• 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm 

• 1 samoprzylepnym serweta operacyjna z otworem (ø10 cm) 170 x 250 cm 

• 1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 36 
Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji 
tarczycy wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + 
hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej, bez celulozy i wiskozy. zgodnej z (EN 13795 
1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety 
posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej 
gramaturze 110 g/m2. Taśmy mocujące w serwecie operacyjnej pokryta klejem 



nierepozycjonowanym. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie 
z EN 20811) > 200cm H2O, współczynnik pylenia 2,3 log(10), odporność na rozerwanie min. 
172 kPa Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak 
w  SIWZ. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Na opakowaniu 
wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku 
rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu jest następujący: 

• 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

• 1 samoprzylepna serweta operacyjna z otworem (10 x 10 cm) 200 x 240 cm 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 37 
Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji 
dłoni wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + 
hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie 
parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające 
dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 
g/m2. 
Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. 
Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Na opakowaniu wyraźnie 
zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. Skład zestawu jest następujący: 

• 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 150 x 150 cm) 

• 1 serweta nieprzylepna 100 x 175 cm 

• 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 38 
Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji 
biodra wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + 
hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie 
parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające 
dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 
g/m2. Taśmy mocujące w serwecie operacyjnej pokryta klejem nierepozycjonowanym. 
Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. 
Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Na opakowaniu wyraźnie 
zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. Skład zestawu jest następujący: 

• 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 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 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytania do części nr 4 
Pytanie nr 39 
Prosimy o dopuszczenie fartuchów o dwóch długościach stosowanych standardowo w 
większości placówek medycznych tj. 114 cm (rozmiar L), 140 cm (rozmiar XLL) , spełniających 
pozostałe wymogi SIWZ. W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy do Zamawiającego 
o określenie ilości sztuk odpowiednio dla rozmiaru L i XLL. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy przedstawić ofertę sumując rozmiary 
od L do S i od XXL do XL. 
 
Pytanie nr 40 
Czy na potwierdzenie bezpieczeństwa należy załączyć do oferty raport z wynikami badań 
niezależnego laboratorium potwierdzający czas przenikania cytostatyków do 4 godzin? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia listy wymaganych dokumentów których przedłożenia wymaga wraz 
z ofertą lub na etapie oceny ofert. 
 
Pytanie nr 41 
Pozycja 1. Czy Zamawiający popuści Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu 
SMS o gramaturze min.75 g/m2 w rozmiarze M -XXL z 2 ręczniczkami 40cm x 20 zawinięte w 
papier krepowy i pakowany w torebkę foliowo-papierową? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytania do części nr 5 
Pytanie nr 42 
Pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego o 
poniższym opisie: 
Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze minimum 35 g/m2 i 
kroju prostym. Rękawy łączone z fartuchem pomocą 3 rzędów ultradźwięków. Barierowość 
min. 40,00 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa, wytrzymałość na rozciąganie 
na mokro CD/MD min. 31/56 N. Dostępne rozmiary S-XXL. Kolor niebieski. Fartuch sterylny 
jednorazowego użytku. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister(rękaw folia 
papier) i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. 



 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny SMMMS z rękawami łączonymi z fartuchem za 
pomocą minimum 3 rzędów ultradźwięków. Zamawiający nie dopuszcza fartucha o 
barierowości mniejszej niż 49,50 cmH2O. 
 
Pytanie nr 43 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z rękawami łączonymi za pomocą 3 rzędów 
ultradźwięków, fartuch dostępny w rozmiarach od M do XXL, opakowanie zewnętrzne folia-
papier zamiast blistru. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 44 
Czy zamawiający dopuści wycenę fartucha w rozmiarze M zamiast S w pierwszej pozycji? 
 
Odpowiedź 
W takiej sytuacji należy zaoferować rozmiar M z zsumowaną ilością wyrobów z rozmiaru 
równego oraz mniejszego od M. 
 
 
Pytanie nr 45 
Pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego o 
poniższym opisie: 
Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze minimum 35 g/m2 i 
kroju prostym. Rękawy łączone z fartuchem pomocą 3 rzędów ultradźwięków. Barierowość 
min. 40,00 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa, wytrzymałość na rozciąganie 
na mokro CD/MD min. 31/56 N. Dostępne rozmiary M-XXL. Kolor niebieski. Fartuch sterylny 
jednorazowego użytku. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister(rękaw folia 
papier) i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny SMMMS z rękawami łączonymi z fartuchem za 
pomocą minimum 3 rzędów ultradźwięków. Zamawiający nie dopuszcza fartucha o 
barierowości mniejszej niż 49,50 cmH2O oraz bez dostępnej rozmiarówki w rozmiarach od S 
do XXL. 
 
Pytanie nr 46 
Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniny SMMS, co oznacza włókninę SMS ze 
wzmocnioną warstwą wewnętrzną, o barierowości wynoszącej 41cm H2O, zapakowany w 
sterylne opakowanie papierowo-foliowe bez opakowania wewnętrznego,  dostępny w 
rozmiarach S/M, L, XL i XXL? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 47 



Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS o 
barierowości wynoszącej 36 cm H2O, zapakowany w sterylne opakowanie papierowo-
foliowe bez opakowania wewnętrznego, dostępnego w rozmiarach M-L, XL, XXL? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 48 
Zwracamy się do zamawiającego z prośba o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych w 
rozmiarach M-XXXL wykonanych z włókniny typu SMMMS – tj. włókniny typu SMMS 
wzmocnioną dodatkowo warstwą wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, 
która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Zatem im większa warstwa wewnętrzna tym 
lepsza barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów. Pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 49 
Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach M-XXL pozostałe wymagania 
zgodnie z SIWZ? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 50 
Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego, 
którego rękawy łączone są za pomocą 3 rzędów ultradźwięków, barierowość 46 cm H2O, 
wytrzymałość na wypychanie zgodnie z SIWZ oraz wytrzymałość na rozciąganie na mokro 
minimum 46 N, dostępnych w rozmiarach M-XXL. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytania do części nr 6 
Pytanie nr 51 
Czy zamawiający dopuści regulator przepływu  z dwoma skalami dla roztworów o różnych 
gęstościach: 5-250 ml/h dla 10 % i 5-150 ml/h dla 20 %, wyposażony w standardowy męski 
łącznik luer lock bez rotacyjnego pierścienia? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w sposób następujący: 
„Regulator przepływu z przedłużaczem, precyzyjny, z minimum dwoma skalami, dla różnych 
gęstości roztworów: pierwsza zakres minimum 5-250 ml/h dla roztworów o gęstości/lepkości 
równej lub mniejszej niż 10%, druga zakres minimum 5-150 ml/h dla roztworów o 
gęstości/lepkości powyżej 10% do 40 %. Bez komory kroplowej, łącznik luer lock lub 
rotacyjny do łatwego wpięcia do wkłucia, długość zestawu max. 55 cm, sterylny, 
jednorazowego użytku. 



 
Pytanie nr 52 
Czy zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu z podwójna skalą: 
- pierwsza skala od 5 do 250 ml/h (niebieskie cyfry na białym tle) do stosowania w przypadku 
roztworów o lepkości mniejszej bądź równej 10 % 
- druga skala od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na niebieskim tle) do stosowania w przypadku 
roztworów o lepkości od 10 % do 40 % wyposażony w przewód wykonany z PCV o długości 
50 cm, dodatkowy port bezlateksowy do wstrzyknięć, końcówkę ABS męska luer lock 
zabezpieczona koreczkiem PE, końcówkę PVC żeńską luer lock zabezpieczona koreczkiem PE. 
 
Odpowiedź 
Odpowiedź jak pytanie powyżej. 
 
Pytanie nr 53 
Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy dren ma być bez zacisków, dodatkowych 
portów do dostrzyknięć, wykonany z PCV bez DEHP. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga drenów bez zacisków, dopuszcza dodatkowy port do dostrzyknięć, 
wymagany z PCV bez DEHP. 
 
Pytania do części nr 7 
Pytanie nr 54 
Pozycja 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha higienicznego w 
rozmiarze L oraz XL? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o korektę ilości 
zamawianych rozmiarów. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający wyraża zgodę, w takiej sytuacji należy w ofercie zsumować ilość wyrobów 
mniejszych lub równych L i ilość wyrobów większych lub równych XL. 
 
Pytanie nr 55 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha występującego w rozmiarach L-XL? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. W takiej sytuacji należy w ofercie zsumować ilość wyrobów 
mniejszych lub równych L i ilość wyrobów większych lub równych XL. 
 
Pytanie nr 56 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o gramaturze 20 g/m2? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 57 
Czy zamawiający dopuści wycenę fartucha w rozmiarze L zamiast M w pierwszej pozycji? 
 
Odpowiedź 



W takiej sytuacji należy w ofercie zsumować ilość wyrobów mniejszych lub równych L. 
 
Pytanie nr 58 
Pozycja 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha higienicznego w 
rozmiarze uniwersalnym? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 59 
Pozycja 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha higienicznego 
wykonanego z włókniny o gramaturze minimum 20g/m2? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 60 
Pozycja 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 25 g/m2, 
rękaw zakończony gumką w rozmiarze L (zastępuje wymagane rozmiary M+L) oraz XL? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający wyraża zgodę, co do wyliczenia ilości należy w ofercie zsumować ilość wyrobów 
mniejszych lub równych L i ilość wyrobów większych lub równych XL 
 
Pytanie nr 61 
Prosimy o dopuszczenie fartuchów higienicznych nie będących wyrobem medycznym, 
fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2, rękawy zakończone 
elastyczną gumką. Fartuchy w rozmiarach L o dł. 114 cm i XL o dł. 127 cm, pozostałe zapisy 
zgodne z SIWZ. W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy się do zamawiającego o 
określenie ilości. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę, co do wyliczenia ilości należy w ofercie zsumować ilość wyrobów 
mniejszych lub równych L i ilość wyrobów większych lub równych XL 
 
Pytanie nr 62 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 63 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 
sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



Pytanie nr 64 
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 20g/m2, długi 
rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu 
w talii, niesterylny. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 65 
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy wyłącznie o wymiarach 112 cm x 140 cm. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze uniwersalnym. 
 
Pytanie nr 66 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o gramaturze minimum 24 
g/m2 wykończonego dzianinowymi poliestrowymi mankietami, z niezachodzącymi na siebie 
połami, wiązany z tyłu w pasie i na szyi. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 67 
Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20 g/m2 w rozmiarach L-XXL? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytania do części nr 8 
Pytanie nr 68 
Pozycja 1. Prosimy o wydzielenie ww pozycji do odrębnego pakietu co pozwoli 
zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 69 
Pozycja 1. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wydzielenie poz. 1 o utworzenie 
odrębnej części w celu złożenia konkurencyjnej oferty? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 70 
Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne w rozmiarze 90 x 220 cm? 
 
Odpowiedź 



Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 71 
Pozycja 3. Czy zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody w rozmiarze 15x250 
cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 72 
Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści wycenę za op. a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 73 
Pozycja 2. 
Czy Zamawiający dopuści 3 częściowy pokrowiec na ramię C składający się z:  

• część górna o wym. 100 cm  x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę 
ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu 

• część dolna o wym. 80 cm x 150 cm  o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą 
umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu 

• 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytania do części nr 9 
Pytanie nr 74 
Pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie ściereczek chłonnych z informacją o dacie ważności oraz 
numerem serii znajdującym się na opakowaniu jednostykowymi, pozostałe zapisy zgodne z 
SIWZ. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 75 
Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści sterylne ściereczki chłonne o wymiarach 50 x 40 cm, 
pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 76 
Pozycja 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepka chirurgicznego o 
kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w części górnej z 
oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m2, a w części bocznej ze wzmocnionego 



chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m2. Czepki pakowane w kartoniki po 100 sztuk 
(z odpowiednim przeliczeniem ilości). 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 77 
Pozycja 2. Prosimy o dopuszczenie czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, 
oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z 
oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach 
(niebieski, zielony, biały, fioletowi i rożowy). Czepki pakowane w kartoniki po 100 sztuk (z 
odpowiednim przeliczeniem ilości). 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 80 
Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści czepki chirurgiczne wykonane z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze minimum 17 g, pakowane w worki foliowe, które chronią 
przed wilgocią pakowane a’100 sztuk. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 81 
Pozycja 3. Prosimy o dopuszczenie osłony butów wykonanych z SMS (polipropylen) z 
antypoślizgowym spodem. Opakowanie 100 sztuk. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 82 
Pozycja 2. 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, troki o długości ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 
cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w siwz oraz w 
pozostałych odpowiedziach na pytania wykonawców. 
 
Pytanie nr 83 
Pozycja 2 i 5. 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 nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 84 
Pozycja 2, 3 i 5. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie 
handlowe 100 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 85 
Pozycja 5. Czy zamawiający dopuści czepek typu beret o wymiarach: w stanie luźnym: 
średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1cm; długość gumki po 
rozciągnięciu czepka 50-53 cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ. 
 
Pytanie nr 86 
Pozycja 4. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie 
handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 87 
Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka o następujących parametrach: 
Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny 
Spunlace oraz z włókniny polipropylenowej  w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w 
dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Opakowanie a'100 szt.? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 88 
Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka w całości z perforowanej włókniny 
wiskozowej zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Po wywinięciu część 
przednia utworzy dodatkową warstwę pochłaniająca pot.  Opakowanie a'100 szt.? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 89 
Pozycja 3 i 5. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



Pytanie nr 90 
Pozycja 4. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 91 
Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych ściereczek chłonnych 
spełniających wymagania SIWZ w rozmiarze 30 x 33 cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 92 
Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego z 
włókniny bez perforacji co stanowi optymalną ochronę przed zakażeniami, pakowane w 
opakowanie a’100 sztuk. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 93 
Pozycja 3. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowców higienicznych na 
buty spełniających wymagania SIWZ pakowanych w opakowania a’200 sztuk. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytania do części nr 10 
Pytanie nr 94 
Pozycja 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 
50x60 z otworem 7 cm z przylepcem. 
 
Odpowiedź 
Jeżeli wykonawcy chodzi o produkt z otworem w kształcie koła o średnicy 7 cm to 
zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 95 
Pozycja 2. Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 
50x60 cm z otworem 6x8 cm z przylepcem. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 96 
Pozycja 2-4. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia serwety w ten 
sposób, aby otwór i podklejenie nie były na linii zagięcia. 



 
Odpowiedź 
Zamawiający odstępuje od wymienionego wymogu w zakresie pozycji od 2 do 4. 
 
Pytanie nr 97 
Pozycja 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 
75x90 cm z otworem 7 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź 
Jeżeli wykonawcy chodzi o produkt z otworem w kształcie koła o średnicy 7 cm to 
zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 98 
Pozycja 7. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 99 
Pozycja 1-7. Czy zamawiający odstąpi od wymogu zabezpieczenia dodatkowo wewnętrznie 
workiem z folii PE opakowania zbiorczego? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 100 
Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56 g/m2 pozostałe wymagania 
zgodnie z SIWZ? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 101 
Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x45 cm, z otworem 8x6 o 
gramaturze 56 g/m2? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 102 
Pozycja 3. Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75 cm z otworem 8 cm o 
gramaturze 56 g/m2? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 103 



Pozycja 6. Czy zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56 g/m2 pozostałe wymagania 
zgodnie z SIWZ? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 104 
Pozycja od 1 do 4 oraz 6. Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 

40g/m2, spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.  

 
Odpowiedzi 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 105 
Pozycja 1-4 oraz 6. Czy zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56 g/m2? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 106 
Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści sterylna serwetę zabiegową o wymiarach 45x75 cm z 
otworem 6 cm x 8 cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 107 
Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści sterylną serwetę zabiegową o wymiarach 50 x 75 cm z 
otworem o średnicy 7 cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 108 
Pozycja 3. Czy zamawiający dopuści sterylna serwetę zabiegową o wymiarach 75x90 cm z 
centralnym otworem 6 cm x 8 cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 109 
Pozycja 5. Czy zamawiający dopuści sterylną serwetę na stolik Mayo (czerwona folia z 
niebieskim wzmocnieniem) w rozmiarze 80 cm x 140 cm, wykonaną z folii PE o gramaturze 
50 g/m2 + dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 30 g/m2 (włóknina 50 % + 50 % 
polietylen)? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt. 



 
Pytanie nr 110 
Pozycja 1-4 oraz 6. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych serwet 
zabiegowych wykonanych z laminatu PE/PP o gramaturze 55 g/m2? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 111 
Pozycja od 1 do 7. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opisanych wyrobów 
pakowanych bezpiecznie w dwa kartony transportowe? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 112 
Pozycja 2-3. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych serwet 
zabiegowych gdzie przy złożeniu otwór oraz podklejenie jest na linii zagięcia? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 113 
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety zabiegowej w rozmiarze 
50x60 cm z otworem o średnicy 7 cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 114 
Pozycja 3. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety zabiegowej w 
rozmiarze 75x90 cm z otworem o średnicy 7 cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 115 
Pozycja 4. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety zabiegowej w 
rozmiarze 75x90 cm z otworem o średnicy 7 cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 116 
Pozycja 7. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety pod pośladki 
w rozmiarze 125x75cm? 
 
Odpowiedź 



Zamawiający dopuszcza o ile pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia zostaną 
spełnione. 
 
Pytania do części nr 11 
Pytanie nr 117 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 11 serwet gazowych nie pranych 
wstępnie z elementem (chipem) RTG zamiast nitki i tasiemką, posiadających na opakawniu 
oznaczenie (a nie wskaźnik), że produkt jest sterylny, spełniających pozostałe wymagania 
zawarte w SIWZ? 
Przytaczany ”element RTG” to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, 
kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej 
zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet nie pranych wstępnie. Zamawiający 
wyraża zgodę na zaoferowanie serwet z elementem (chipem) i tasiemką RTG zamiast nitki 
lub obok niej, posiadających na opakowaniu oznaczenie (a nie wskaźnik), że produkt jest 
sterylny. 
 
Pytanie nr 118 
Pozycje 1 i 2. Czy zamawiający dopuści serwet po praniu technologicznym. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia wymagań opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 119 
Pozycja 1 i 2. Czy zamawiający dla prawidłowego rozróżnienia serwet wymaga umieszczenia 
informacji o zawartości tasiemki na opakowaniu. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie określa treści etykiety identyfikującej wyrób. Wyrób powinien zostać 
oznaczony minimum w zakresie wymaganym przez prawo dla tego typu produktów. 
 
Pytanie nr 120 
Pozycja 1 i 2. Czy zamawiający podając wymiary serwet gazowych wymaga wymiaru wyrobu 
gotowego przeznaczonego do gotowego użycia? 
 
Odpowiedź 
Jest to rozmiar produktu który określa wytwórca jako rozmiar serwety. 
 
Pytania do części nr 12 
Pytanie nr 121 
Pozycja 3 i 4. Prosimy o wydzielenie pozycji z całości części i utworzenie z niej odrębnego 
przedmiotu zamówienia, co zwiększy konkurencyjność postępowania. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



Pytanie nr 122 
Pozycja 4. Czy zamawiający dopuści setony pakowane a’1 szt. pozostałe wymagania zgodnie 
z SIWZ. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 123 
Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści kompresy niejałowe o wykroju 28,8x32,5 cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 124 
Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści kompresy niejałowe o wykroju 38x43 cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 125 
Pozycja 3-4. Prosimy zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytania do SIWZ i wzoru umowy 
Pytanie nr 126 
Dotyczy § 4 ust. 1 
Prosimy zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa w ww § do wartości 
brutto niezrealizowanej części dostawy. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 127 
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, a w szczególności z uwagi na fakt czy 
oferowane wyroby są zgodne z przedmiotem zamówienia.  
 
Odpowiedź 
Tak, 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. 
 



Pytanie nr 128 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt d) o 
następującej (lub podobnej) treści: „zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w 
stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub 
kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za 
okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 129 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały 
zastąpione słowami „zwłoki”? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 130 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,2% wartości przedmiotu 
sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „0,2% wartości 
przedmiotu sprzedaży niedostarczonego w terminie”? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 131 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez potrzeby udzielania 
dodatkowego terminu” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Sprzedającego  do należytego wykonywania umowy”?  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 132 
Zważywszy na treść § 5 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości 
wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zrealizuje zamówienie co najmniej w ilości 80 % ilości przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia są  wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym 
postępowaniu. 
 
 


