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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/5/2017 (3)
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawy  materiałów  opatrunkowych,  szwów,
zestawów  operacyjnych,  fartuchów  chirurgicznych,  podkładów,  pieluszek,  taśm  do
leczenia nietrzymania moczu.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia,
działając na podstawie art.  38 ust.  1 -  2  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29
stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść  niniejszego  wyjaśnienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  przesyła  się  wszystkim
Wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  oraz
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1: dotyczy Zadania nr 1 poz. 1
Zwracam  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  Pakiecie  nr  1,  Pozycji  1
Sterylnego  fartucha  chirurgicznego,  nieprzezroczystego,  barierowego,  wykonanego  z
włókniny  typu  SMS  (bez  zawartości  lateksu  i  celulozy,  zapewniająca  barierę),
przepuszczający powietrze na całej powierzchni. Fartuch zgodny z normą PN-EN 13795-1,2,3
dla wymagań standardowych strefy krytycznej i mniej krytycznej. Pakowany w opakowanie
zew.  folia-papier,  zapewniające  zachowanie  sterylność.  Rękaw  zakończony  elastycznym
mankietem,  tylne  części  fartucha  zachodzą  na  siebie,  troki  umieszczone  w  specjalnym
kartoniku  co  umożliwia  zachowanie  jałowości.  Gramatura  min.  35g/m2.  Szew  wykonany
metodą ultradźwiękową.?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  sterylnego  fartucha  chirurgicznego,
nieprzezroczystego, barierowego, wykonanego z włókniny typu SMS (bez zawartości lateksu i
celulozy,  zapewniająca  barierę),  przepuszczający  powietrze  na  całej  powierzchni.  Fartuch
zgodny z normą PN-EN 13795-1,2,3 dla wymagań standardowych strefy krytycznej i mniej
krytycznej. Pakowany w opakowanie zew. folia-papier, zapewniające zachowanie sterylność.
Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki
umieszczone w specjalnym kartoniku co umożliwia zachowanie jałowości.  Gramatura min.
35g/m2. Szew wykonany metodą ultradźwiękową. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 2: dotyczy Zadania nr 1 poz. 2
Zwracam  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  Pakiecie  nr  1,  Pozycji  2
Sterylnego  fartucha  chirurgicznego,  nieprzezroczystego,  wzmocnionego,  barierowego,
nieprzemakalnego w części przedniej i w rękawach na przedramieniu, wykonany z włókniny
polipropylenowej SMS (bez zawartości lateksu i celulozy, zapewniająca barierę), oddychający
na  całej  powierzchni.  Fartuch  zgodny  z  normą  PN-EN  13795-1,2,3  dla  wymagań
standardowych  strefy  krytycznej  gramatura  w  części  wzmocnionej  73-88g/m2  i  mniej
krytycznej. Pakowany w opakowanie zew. folia-papier, zapewniające zachowanie sterylność.
Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki
umieszczone w specjalnym kartoniku co umożliwia zachowanie jałowości, rękawy i przód z
wstawkami  z  laminatu  PE/PP.  Szew  wykonany  metodą  ultradźwiękową.  Gramatura  min.
35g/m2. ?
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Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  sterylnego  fartucha  chirurgicznego,
nieprzezroczystego, wzmocnionego, barierowego, nieprzemakalnego w części przedniej i w
rękawach na  przedramieniu,  wykonany z  włókniny polipropylenowej  SMS (bez zawartości
lateksu i celulozy, zapewniająca barierę), oddychający na całej powierzchni. Fartuch zgodny z
normą PN-EN 13795-1,2,3 dla wymagań standardowych strefy krytycznej gramatura w części
wzmocnionej  73-88g/m2  i  mniej  krytycznej.  Pakowany  w  opakowanie  zew.  folia-papier,
zapewniające  zachowanie  sterylność.  Rękaw  zakończony  elastycznym  mankietem,  tylne
części fartucha zachodzą na siebie, troki umieszczone w specjalnym kartoniku co umożliwia
zachowanie  jałowości,  rękawy  i  przód  z  wstawkami  z  laminatu  PE/PP.  Szew  wykonany
metodą ultradźwiękową. Gramatura min. 35g/m2. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 3: dotyczy Zadania nr 1 poz. 1,2
Zwracam się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  Pakiecie  nr  1,  Pozycji  1,2
chłonnych ręczników do rąk pakowanych oddzielnie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: dotyczy Zadania nr 1 poz. 1,2
Zwracam się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  Pakiecie  nr  1,  Pozycji  1,2
dopuści fartuchy chirurgiczne pakowane bez ręczników co wpłynie na konkurencyjną cenę dla
szpitala ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5: dotyczy Zadania nr 8 poz. 4
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 8, Pozycji 4 Serweta
włókninowa 2-warstwowa jałowa 50x50 cm (zamiast 50x60cm).?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 8, Pozycji 5 Serweta
z włókniny foliowana 2-warstwowa jałowa 50x70 cm z otworem przyklejanym 6x8cm (zamiast
50cmx75cm z otworem przyklejanym okrągłym śr.7cm).?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 19, Pozycji 1 Zestaw
uniwersalny min. 55g/m2 o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140-150 x180-190cm,
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150-180cm x 230-240cm,
- 1x samoprzylepna ser.oper.150x190 cm (zamiast 150-170cm x 170-180cm),
 - 2 x samoprzylepne serw.oper.75x100 cm ( zamiast 70-75cm x 80-90cm),
- 1 x obłożenie stolika Mayo 80cm x 140cm,
- 1 x  taśma samoprzylepna 5-10 x 50cm,
- 2 x ręczniki 20-40cm x 20-40cm. 
Musi  posiadać  informację  o  nazwie  prod,  dacie  waż,  nr  serii  w  postaci  naklejki  do
umieszczenia w karcie pacjenta.
Pozostałe rozmiary w granicach tolerancji bez zmian.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: 1x samoprzylepna ser.oper.150x190 cm
(zamiast 150-170cm x 170-180cm) i 2 x samoprzylepne serw.oper.75x100 cm ( zamiast 70-
75cm x 80-90cm). Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 8: dotyczy Zadania nr 20 poz. 1
Zwracam  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  Pakiecie  nr  20,  Pozycji  1
Obłożenie na stolik MAYO w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o
wym.  75-  85cmx140-145  cm.  Obłożenie  złożone  w  sposób  ułatwiający  łatwą  aplikację
(zamiast złożone teleskopowo).?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 9: dotyczy Zadania nr 20 poz. 2
Zwracam  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  Pakiecie  nr  20,  Pozycji  2
Serweta  sterylna,  nieprzemakalna,  nieprzylepna  o  wym.  75x100  cm  (zamiast  75x90cm).
Wykonana z mocnego laminatu 2 lub 3 warstwowego o gramaturze 54-74g/m2. Zgodnie z
norma  PN-EN 13795-1,2,3  lub  równoważną.  Zestaw  musi  posiadać  informacje  o  nazwie
producenta,  dacie  ważności  i  nr  serii  w  postaci  naklejki  odklejanej  z  pakowania  do
umieszczenia na karcie pacjenta. Pozostałe parametry bez zmian.?

Odpowiedź:  Zamawiajacy  dopuszcza  zaoferowanie  serwety  sterylnej,  nieprzemakalnej,
nieprzylepnej o wym. 75x100 cm (zamiast 75x90cm). Wykonana z mocnego laminatu 2 lub 3
warstwowego  o  gramaturze  54-74g/m2.  Zgodnie  z  norma  PN-EN  13795-1,2,3  lub
równoważną. Zestaw musi posiadać informacje o nazwie producenta, dacie ważności i nr serii
w postaci  naklejki  odklejanej z pakowania do umieszczenia na karcie pacjenta.  Pozostałe
parametry bez zmian.

Pytanie nr 10: dotyczy Zadania nr 20 poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 20, Pozycji 3 Jałowa
serweta  do  operacji  ginekologicznych  min.  dwuwarstwowy  o  gram.60-75g/m2.  Minimalny
skład zestawu: 
-  serweta  ginekologiczna  z  wbudowanymi  osłonami  na  nogi  i  samoprzylepnym oknem  o
rozmiarach 230 x250 cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 12cm (zamiast 235-245x250-
260cm z oknem o średnicy 5-10x10-15cm) 
Zestaw musi posiadać informację o nazwie producenta, dacie ważności i nr serii w postaci
naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11: dotyczy Zadania nr 20 poz. 5
Zwracam  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  Pakiecie  nr  20,  Pozycji  5
Higienicznego  prześcieradła  nieprzemakalnego,  dwuwarstwowego  w  kolorze  białym,
wykonanego z bibułki  i  folii  PE wzmocnionego niebieskimi podłużnymi nitkami o wymiarze
80cmx210cm lub Prześcieradła nieprzemakalnego, dwuwarstwowego wykonanego z włókniny
i folii PE o wymiarze 80x200 cm. ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1
Zwracam  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  Pakiecie  nr  21,  Pozycji  1
Sterylny zestaw do cesarskiego cięcia. Minimalny skład zestawu:
- 1 x serweta o wymiarach 200x300 cm (zamiast 250x315cm),  w części centralnej serwety
otwór 25-30x30 cm (zamiast 19x29 cm) z folią chirurgiczną oraz workiem do przechwytywania
płynów z usztywnionym brzegiem 70x100-110 cm,
- 1 x osłona na stolik Mayo 80x140 cm (zamiast 80x145cm),
- 1 x Serweta dla noworodka 70x80 cm,
- 1 x taśma lepna 10x50 cm,
- 4 x ściereczki do rąk min. 30x30 cm,
- serweta na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 150x190 cm (zamiast 150x200cm)
– 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13: dotyczy Zadania nr 1 poz. 1-2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych z ręczniczkami o
wymiarach 40x20cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 7,2x5cm, pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ?
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 8x5,8cm, pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 8x5,8cm,
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16: dotyczy Zadania nr 8 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 45x75cm, pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 45x75cm z otworem
przyklejanym o śr. 8cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  serwety o wymiarach 45x75cm z
otworem przyklejanym o śr. 8cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego – mi. dwie warstwy
min. 55g/m2 na całej powierzchni bez wzmocnienia, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19: dotyczy Zadania nr 22 poz. 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  pieluszek  w  opakowaniu  a’42szt.  z
odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:  Zgodnie  z  rozdz.  III  pkt.  4  SIWZ  Wykonawca  może  zaoferować  wyrób  w
opakowaniu  innej  wielkości  niż  to  określono  w formularzu  cenowym  pod  warunkiem,  że
ogólna ilość (op, szt.) nie będzie mniejsza (po przeliczeniu) od przedmiotu zamówienia, a
przekroczenie ilości będzie mniejsze niż wielkość opakowania handlowego.

Pytanie nr 20: dotyczy umowy
Czy  Zamawiający  zgadza  się  aby  w  §  7  ust.  1  wzoru  umowy  zostało  dodane  zdanie  o
następującej  (lub  podobnej)  treści:  „Przed  rozwiązaniem  umowy  Zamawiający  pisemnie
wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21: dotyczy umowy
Czy Zamawiający zgadza się  aby w § 2  umowy został  dodany punkt  o następującej (lub
podobnej) treści:  „Strony wyjątkowo dopuszczają także podwyższenie cen jednostkowych w
przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku
do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź 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 wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22: dotyczy umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „opóźnienia” słowami „zwłoki” w § 5 ust.
1 wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23: dotyczy umowy
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno
zamówiony?
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych
asortymentów uzależniony jest od potrzeb  wynikających z działalności Zamawiającego.

Pytanie nr 24: dotyczy Zadania nr 23 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści  w Zadaniu nr 23 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego
nietrzymania  moczu  u  kobiet,  polipropylenową,  monofilamentową,  niewchłanialną,  z
plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, osłonki nie nachodzą na siebie, o długości 45
cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, porowatości średniej 1000
μm, porowatości max 1870  μm, porowatości 84%, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70
N/cm,  brzegi  zakończone  bezpiecznymi  pętelkami,  wykonaną  w  technologii  quadriaxiual
(geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz, 2
szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralne, prawa i lewa, do implantacji
w/w taśm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25: dotyczy Zadania nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wymaga zaoferowania
przedmiotu zamówienia zawierającego w zestawie wysokiej jakości narzędzi jednorazowych
spełniających między innymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
6  czerwca  2013 roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  prac
związanych  z narażeniem  na  zranienie  ostrymi  narzędziami  używanymi  przy  udzielaniu
świadczeń zdrowotnych (Dz.U.13.969)?

W niektórych rejonach Polski  mamy do czynienia z chorobą zakaźną - wirusowym zapalenie 
wątroby. Kilkaset osób jest już objętych nadzorem epidemiologicznym. W związku z tym, w 
celu uniknięcia dalszemu rozwojowi  epidemii wirusowego zapalenia wątroby, zwracamy się 
do Zamawiającego o zrezygnowanie z możliwości zaoferowania narzędzi wielorazowego 
użytku, gdyż stosowanie narzędzi jednorazowych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, 
stanowi dodatkową ochronę zarówno personelu jaki pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26: dotyczy Zadania nr 23 poz. 1
Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę
zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  dopuści  i  uzna  za
równoważny zestaw do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Zestaw zawiera:

• Taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonaną z polipropylenu
monofilamentowego, prasowaną termicznie, porowatość min. 1000mikronów, szerokość
1,1cm, dł. 50cm. laserowo docięte krawędzie, końce taśmy zgrzewane, taśma w osłonce
ochronnej.
Taśma zakończoną złączami gwarantującymi trwałe połączenie taśma - instrumenty.

• Narzędzia jednorazowe do zakładania taśmy- 2szt., wyprodukowane ze stali 
chirurgicznej, średnica 3mm, kształt helikalny.

Taśma zakładana przez otwory zasłonione. Metoda od zewnątrz do wewnątrz tzw. „out – in”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27: dotyczy Zadania nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha sterylnego z włókniny typu SMMS z jałowym
opakowaniem wewnętrznym,  2  ręczniki  celulozowe  do  rąk  w  rozmiarze  20  cm x  30  cm,
rozmiary fartucha M-L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28: dotyczy Zadania nr 1 poz. 2
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  fartucha  sterylnego  wykonanego  
z włókniny typu SMMS o gramaturze wzmocnienia w części  przedniej  fartucha 42 g/m2,  
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na  rękawach  40,5  g/m2.  Fartuch  z  zakładanymi  połami  złożony  w  sposób  zapewniający
aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded).
Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi,
zapięcie na rzep, mankiety wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.
Posiada oznakowanie rozmiaru  w postaci  naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na
identyfikację  przed rozłożeniem.  Fartuch  podwójnie  pakowany ze sterylnym opakowaniem
wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne
dla  potrzeb  dokumentacji  zawierające  nr  katalogowy,  LOT,  datę  ważności  oraz  dane
producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29: dotyczy Zadania nr 1 poz. 2
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  fartucha  sterylnego  wykonanego z  włókniny  typu
SMMS o gramaturze wzmocnień 28 g/m2, z dwoma ręcznikami w rozmiarze 20 cm x 30cm?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30: dotyczy Zadania nr 1 poz. 3
Prosimy o wyłączenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  opatrunku  włókninowego  w  rozm.  9  x  6  cm,
pakowane a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32: dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  opatrunku  zgodnego  z  SIWZ,  z  tą  różnicą,  iż
pakowane jest a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33: dotyczy Zadania nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34: dotyczy Zadania nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 30x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35: dotyczy Zadania nr 7 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 35x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36: dotyczy Zadania nr 8 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w klasie I?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37: dotyczy Zadania nr 8 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 38 cm x 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38: dotyczy Zadania nr 8 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 45 cm x 75cm?
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 50 cm x 60cm z otworem
samoprzylepnym okrągłym 6cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40: dotyczy Zadania nr 14 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15 cm x 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie o następującym składzie?
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta  na stolik  Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający  aseptyczną
aplikację
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cmz paskiem samoprzylepnym 80 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm
z dzielonym paskiem samoprzylepnym   15 + 70 + 15 cm ?
Materiał  obłożenia  spełnia  wymagania  wysokie  normy  PN  EN 13795.  Zestaw  posiada  2
etykiety  samoprzylepne  zawierające  nr  katalogowy,  LOT,  datę  ważności  oraz  dane
producenta.  Na opakowaniu wyraźnie  zaznaczony kierunek otwierania.  Serwety posiadają
oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  dopuszczenie  opakowania  a’50  sztuk  z
odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  w  Zadaniu  nr  5  poz.  1  opakowania  a’50  sztuk  z
odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą dopuszczenie serwety 50cmx60cm z otworem
przyklejanym okrągłym śr. 7 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  dopuszczenie  kompresów  pakowanych  a’3  z
odpowiednim  przeliczeniem wymaganych  ilości  do  pełnych  opakowań  w  górę.  Pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą dopuszczenie zestawu serwet:

 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm 

 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, 

 1 serweta  przylepna  150x240cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

 1 serweta przylepna 170x175cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

 2 serwety przylepne 75x90cm( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) 

 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm, 

 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

 Gramatura 62 g/m²
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Opakowanie posiada informację o nazwie producenta, dacie ważności, nr serii w postaci 2
naklejek transferowych typu TAG.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zestaw  serwet  o  parametrach  wyżej  podanych.
Zamawiający wymaga obłożenia stolika Mayo złożonego teleskopowo.

Pytanie nr 46: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą dopuszczenie zestawu serwet:

 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, 

 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,  

 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie wy-
pełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o
min wym. 80x80cm , 2. zaworami i  kształtownikiem,

 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace
50 g/m²o wym. 90x100cm

 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 

 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

 Gramatura 62 g/m²
Opakowanie posiada informację o nazwie producenta, dacie ważności, nr serii w postaci 2 na-
klejek transferowych typu TAG. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47: dotyczy umowy
Prosimy  o  modyfikację  §  2  ust.  6  projektu  umowy  w  następujący  sposób:  „W  celu
wprowadzenia zmiany cen, o której mowa w ust. 5, Wykonawca w formie pisemnej określa
zakres proponowanych zmian oraz wskazuje na odpowiednie przepisy uzasadniające zmianę
cen oraz  datę  wejścia  w życie  tych  przepisów.  Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi
automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48: dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Proszę  o  dopuszczenie  opatrunku  w  rozmiarze  9x11  cm.  Pozostałe  parametry  zgodne  z
SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49: dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Proszę o dopuszczenie opatrunków poliuretanowych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50: dotyczy Zadania nr 14 poz. 1-5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków wykonanych z poliuretanu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51: dotyczy Zadania nr 14 poz. 1-2
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze:
10x10 cm zamiast 10x8 cm ;
15x10 cm, zamiast 15x8 cm;

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52: dotyczy Zadania nr 12-13
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Zwracam się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie nici pakowanych a’24 saszetki, z
odpowiednim przeliczeniem w formularzu ofertowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53: dotyczy Zadania nr 23 poz. 1
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie  taśm do leczenia wysiłkowego
nietrzymania  moczu  wykonanych  z   polipropylenu  monofilamentowego o  długości  45  cm,
szerokości 12mm , grubości 42 ± 5 µm  i gramaturze 60 ± 5% g/m², wielkość porów 110 µm,
wytrzymałość  na  rozerwania  240  N.  Brzegi  taśmy  zakończone  bezpiecznymi  pętelkami.
Taśma w plastikowej osłonce.  Dodatkowo dwa komplety igieł wielorazowego użytku (spiralne
prawa i lewa)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm                            
• 1 serweta na stolik Mayo   80 x 145cm;                                      
• 1 serweta dla noworodka   60 x 80 cm 
• 4 ręczniki do rąk  
• 1 serweta główna  160x300  z otworem 30x25cm wypełnionym folią chirurgiczną ,

zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe
z możliwością podłączenia do ssaka              

• 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55: dotyczy Zadania nr 16 poz. 1-5
Czy zamawiający wymaga gazy sklasyfikowanej klasa II a reguła 7?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56: dotyczy Zadania nr 16 poz. 1
Czy zamawiający wymaga w poz. 1 gazę 13 nitkową w rolce?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57: dotyczy Zadania nr 16 poz. 1
Czy zamawiający dopuści w poz. 1 wycenę za opak 100 m z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58: dotyczy Zadania nr 16 poz. 2-5
Czy zamawiający w poz. 2-5 dopuści kompresy 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59: dotyczy Zadania nr 16 poz. 2
Czy zamawiający w poz. 2 dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe, a 3 szt, pozostałe
wymagania zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60: dotyczy Zadania nr 16 poz. 3
Czy zamawiający w poz. 3 dopuści kompresy 10 x 10 cm,  8 warstwowe, 17 nitkowe, a 3 szt,
pozostałe wymagania zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61: dotyczy Zadania nr 16 poz. 4
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Czy zamawiający w poz. 4 dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe, a 5 szt, pozostałe
wymagania zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62: dotyczy Zadania nr 16 poz. 5
Czy zamawiający w poz. 5 dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe, a 20 szt, pozostałe
wymagania zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63: dotyczy Zadania nr 3 poz. 4-5
Czy zamawiający wymaga opaski elastyczne z zapinką wykonane z włókien poliestrowych i
poliamidowych? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64: dotyczy Zadania nr 3 poz. 7
Czy zamawiający w poz. 7 dopuści ligninę w opakowaniu papierowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65: dotyczy Zadania nr 15 poz. 1-4
Czy zamawiający wymaga wyceny za opakowanie siatki 25 m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66: dotyczy Zadania nr 15 poz. 5-6
Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 5,6?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67: dotyczy Zadania nr 4 poz. 3-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku samoprzylepnego włókninowego
na  ranę  w  rozmiarach  odpowiednio  20x10cm,  15x8cm,  10x8cm  posiadającego  siatkę
polietylenową,  stanowiącą  warstwę  przylegającą  do  rany,  ułatwiającą  szybkie  przenikanie
wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej opatrunku wykonanej z wiskozy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68: dotyczy Zadania nr 4 poz. 7
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  samoprzylepnego,  hydroaktywnego
opatrunku  piankowego  o  wysokim  potencjale  retencyjnym,  umożliwiającego  szybkie
odprowadzenie  wydzieliny  i  szczątków  komórek  w  rozmiarze  15x15cm  (rozmiar  pianki
10x10cm)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69: dotyczy Zadania nr 4 poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hydroaktywnego opatrunku z unikatowym
mechanizmem  płucząco-absorpcyjnym  oraz  antybakteryjną  substancją,  do  aktywnego
oczyszczania  ran,  mogącego pozostać na ranie  do 72 godzin,  do leczenia  odleżyn 3 i  4
stopnia, warstwa chłonna zatrzymuje drobnoustroje z wydzieliny, pomocny przy oddzieleniu
tkanki martwiczej, w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70: dotyczy Zadania nr 4 poz. 1-13
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  opatrunków dopuszczonych  do  obrotu  i
zakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia
20 maja 2010r. i  posiadających oznaczenie znakiem CE zgodnie z wymienioną ustawą, z
których część podlega ustawie z dnia 12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża  zgodę na zaoferowanie opatrunków dopuszczonych do
obrotu i zakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
z dnia 20 maja 2010r. i posiadających oznaczenie znakiem CE zgodnie z wymienioną ustawą,
z  których  część  podlega  ustawie  z  dnia  12.05.2011r.  o  refundacji  leków,  środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Pytanie nr 71: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku pakowanego w opakowaniach
a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  opatrunku  pakowanego  w
opakowaniach a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Pytanie nr 72: dotyczy Zadania nr 8 poz. 4
Czy można zaoferować serwetę włókninową w rozmiarze 45 x 75 cm lub 50x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 73: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5
Czy można zaoferować serwetę włókninową PP/PE w rozmiarze  75 x  90 cm z  otworem
lepnym o średnicy 7 cm lub w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem lepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę włókninową PP/PE w rozmiarze  50 x 60 cm z
otworem lepnym o średnicy 7 cm.

Pytanie nr 74: dotyczy Zadania nr 8 poz. 3-5
Czy Zamawiający wymaga,  aby serwety 2 warstwowe posiadały  gramaturę 55 g/m2 oraz
chłonność 450% oraz spełniały normę EN-PN 13795-1-3?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  serwet  2  warstwowych posiadających
gramaturę 55 g/m2 oraz chłonność 450% oraz spełniały normę EN-PN 13795-1-3.

Pytanie nr 75: dotyczy Zadania nr 15 poz. 1-4
Czy należy zaoferować siatkę elastyczną posiadającą w swoim składzie min 60% bawełny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  siatki elastycznej posiadającej w swoim
składzie min 60% bawełny.

Pytanie nr 76: dotyczy Zadania nr 15 poz. 5-6
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na opaski gipsowe pakowane a’ 2 szt. z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  opasek gipsowe pakowane a’ 2 szt.  z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 77: dotyczy Zadania nr 15 poz. 1-4
Czy  Zamawiający  oczekuje  zaoferowania  elastycznej  siatki  podtrzymującej  opatrunek  o
różnym  wskazaniu  do  zastosowania  w  zależności  od  potrzeb  (dorośli/dziecko)  o
szerokościach odpowiednio: poz. 1 -2cm, poz. 2 -3cm, poz. 3 -5cm, poz. 4 -6,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  elastycznej  siatki  podtrzymującej
opatrunek o różnym wskazaniu do zastosowania w zależności od potrzeb (dorośli/dziecko) o
szerokościach odpowiednio: poz. 1 -2cm, poz. 2 -3cm, poz. 3 -5cm, poz. 4 -6,5cm.

Pytanie nr 78: dotyczy Zadania nr 16 poz. 2-5
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  masa powierzchniowa gazy  17  N,  z  której  wykonane są
wyroby wynosiła min. 23 g/m2 zgodnie z normą PN EN 14079 oraz czy Zamawiający wymaga
potwierdzenie tych parametrów kartami danych technicznych?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  kompresów  gazowych,  których  masa
powierzchniowa gazy 17 N, z której wykonane są wyroby wynosiła min. 23 g/m2.

Pytanie nr 79: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw, w którym samoprzylepna serweta operacyjna 150-
170cm  x  170-180cm  jest  w  rozmiarze  175x200cm  –  pozostałe  parametry  zgodne  z
wymaganiami siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu,  w którym samoprzylepna 
serweta operacyjna 150-170cm x 170-180cm jest w rozmiarze 175x200cm – pozostałe 
parametry zgodne z wymaganiami siwz.

Pytanie nr 80: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw, w którym serwety posiadają cieńszą warstwę 
przylepną dla ochrony skóry o szerokości 2,5cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu, w którym serwety posiadają 
cieńszą warstwę przylepną dla ochrony skóry o szerokości 2,5cm.

Pytanie nr 81: dotyczy Zadania nr 1 poz. 3
Czy  Zamawiający  dopuści  fartuch  przedni  włókninowy  laminowany  folią  w  rozmiarze
uniwersalnym 85x115cm? W przypadku  negatywne  odpowiedzi  zwracamy się  z  prośbą  o
wydzielenie  w/w  pozycji  do  osobnego  pakietu,  co  umożliwi  złożenie  naszej  firmie
konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  fartucha  przedniego  włókninowego
laminowanego folią w rozmiarze uniwersalnym 85x115cm.

Pytanie nr 82: dotyczy Zadania nr 12 poz. 3-4
Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną o długości 16mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły podwójnej o długości 16mm.

Pytanie nr 83: dotyczy Zadania nr 16 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84: dotyczy Zadania nr 18 poz. 1-2
Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepca tkaninowego o długości 9,14m.

Pytanie nr 85: dotyczy Zadania nr 18 poz. 3-4
Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepca tkaninowego o długości 9,14m.

Pytanie nr 86: dotyczy Zadania nr 20 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1  x  serweta  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 chłonnego i
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, zintegrowana z torbą
na płyny o wymiarach 50 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 wykonany z włókniny typu spunlace  o
gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o
gramaturze 68 g/m2
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach
150  cm  x  190  cm,  wykonana  z  warstwy  nieprzemakalnej  o  gramaturze  35  g/m2  oraz
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej -
63 g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 8: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
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 wykonany z włókniny typu spunlace  o
gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o
gramaturze 68 g/m2
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm  wykonana z włókniny typu
spunlace o gramaturze 80 g/m2
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z
folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach
60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w
kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach
150  cm  x  190  cm,  wykonana  z  warstwy  nieprzemakalnej  o  gramaturze  35  g/m2  oraz
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej -
63 g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zatwierdził

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk
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	Zwracam się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie nici pakowanych a’24 saszetki, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu ofertowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 53: dotyczy Zadania nr 23 poz. 1
	Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykonanych z polipropylenu monofilamentowego o długości 45 cm, szerokości 12mm , grubości 42 ± 5 µm i gramaturze 60 ± 5% g/m², wielkość porów 110 µm, wytrzymałość na rozerwania 240 N. Brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce. Dodatkowo dwa komplety igieł wielorazowego użytku (spiralne prawa i lewa)
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 54: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1
	Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:
	1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
	1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
	1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm
	4 ręczniki do rąk
	1 serweta główna 160x300 z otworem 30x25cm wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
	3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 55: dotyczy Zadania nr 16 poz. 1-5
	Czy zamawiający wymaga gazy sklasyfikowanej klasa II a reguła 7?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 56: dotyczy Zadania nr 16 poz. 1
	Czy zamawiający wymaga w poz. 1 gazę 13 nitkową w rolce?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 57: dotyczy Zadania nr 16 poz. 1
	Czy zamawiający dopuści w poz. 1 wycenę za opak 100 m z przeliczeniem?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 58: dotyczy Zadania nr 16 poz. 2-5
	Czy zamawiający w poz. 2-5 dopuści kompresy 8 warstwowe?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 59: dotyczy Zadania nr 16 poz. 2
	Czy zamawiający w poz. 2 dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe, a 3 szt, pozostałe wymagania zgodnie z siwz?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 60: dotyczy Zadania nr 16 poz. 3
	Czy zamawiający w poz. 3 dopuści kompresy 10 x 10 cm, 8 warstwowe, 17 nitkowe, a 3 szt, pozostałe wymagania zgodnie z siwz?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 61: dotyczy Zadania nr 16 poz. 4
	Czy zamawiający w poz. 4 dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe, a 5 szt, pozostałe wymagania zgodnie z siwz?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 62: dotyczy Zadania nr 16 poz. 5
	Czy zamawiający w poz. 5 dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe, a 20 szt, pozostałe wymagania zgodnie z siwz?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 63: dotyczy Zadania nr 3 poz. 4-5
	Czy zamawiający wymaga opaski elastyczne z zapinką wykonane z włókien poliestrowych i poliamidowych?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 64: dotyczy Zadania nr 3 poz. 7
	Czy zamawiający w poz. 7 dopuści ligninę w opakowaniu papierowym?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 65: dotyczy Zadania nr 15 poz. 1-4
	Czy zamawiający wymaga wyceny za opakowanie siatki 25 m w stanie rozciągniętym?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 66: dotyczy Zadania nr 15 poz. 5-6
	Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 5,6?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 67: dotyczy Zadania nr 4 poz. 3-5
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku samoprzylepnego włókninowego na ranę w rozmiarach odpowiednio 20x10cm, 15x8cm, 10x8cm posiadającego siatkę polietylenową, stanowiącą warstwę przylegającą do rany, ułatwiającą szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej opatrunku wykonanej z wiskozy?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 68: dotyczy Zadania nr 4 poz. 7
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego, hydroaktywnego opatrunku piankowego o wysokim potencjale retencyjnym, umożliwiającego szybkie odprowadzenie wydzieliny i szczątków komórek w rozmiarze 15x15cm (rozmiar pianki 10x10cm)?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 69: dotyczy Zadania nr 4 poz. 9
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hydroaktywnego opatrunku z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym oraz antybakteryjną substancją, do aktywnego oczyszczania ran, mogącego pozostać na ranie do 72 godzin, do leczenia odleżyn 3 i 4 stopnia, warstwa chłonna zatrzymuje drobnoustroje z wydzieliny, pomocny przy oddzieleniu tkanki martwiczej, w rozmiarze 10x10cm?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 70: dotyczy Zadania nr 4 poz. 1-13
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków dopuszczonych do obrotu i zakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. i posiadających oznaczenie znakiem CE zgodnie z wymienioną ustawą, z których część podlega ustawie z dnia 12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?
	Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunków dopuszczonych do obrotu i zakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. i posiadających oznaczenie znakiem CE zgodnie z wymienioną ustawą, z których część podlega ustawie z dnia 12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
	Pytanie nr 71: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku pakowanego w opakowaniach a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
	Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku pakowanego w opakowaniach a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości
	Pytanie nr 72: dotyczy Zadania nr 8 poz. 4
	Czy można zaoferować serwetę włókninową w rozmiarze 45 x 75 cm lub 50x50cm?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 73: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5
	Czy można zaoferować serwetę włókninową PP/PE w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem lepnym o średnicy 7 cm lub w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem lepnym o średnicy 7 cm?
	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę włókninową PP/PE w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem lepnym o średnicy 7 cm.
	Pytanie nr 74: dotyczy Zadania nr 8 poz. 3-5
	Czy Zamawiający wymaga, aby serwety 2 warstwowe posiadały gramaturę 55 g/m2 oraz chłonność 450% oraz spełniały normę EN-PN 13795-1-3?
	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet 2 warstwowych posiadających gramaturę 55 g/m2 oraz chłonność 450% oraz spełniały normę EN-PN 13795-1-3.
	Pytanie nr 75: dotyczy Zadania nr 15 poz. 1-4
	Czy należy zaoferować siatkę elastyczną posiadającą w swoim składzie min 60% bawełny?
	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatki elastycznej posiadającej w swoim składzie min 60% bawełny.
	Pytanie nr 76: dotyczy Zadania nr 15 poz. 5-6
	Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na opaski gipsowe pakowane a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowe pakowane a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
	Pytanie nr 77: dotyczy Zadania nr 15 poz. 1-4
	Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej siatki podtrzymującej opatrunek o różnym wskazaniu do zastosowania w zależności od potrzeb (dorośli/dziecko) o szerokościach odpowiednio: poz. 1 -2cm, poz. 2 -3cm, poz. 3 -5cm, poz. 4 -6,5cm?
	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elastycznej siatki podtrzymującej opatrunek o różnym wskazaniu do zastosowania w zależności od potrzeb (dorośli/dziecko) o szerokościach odpowiednio: poz. 1 -2cm, poz. 2 -3cm, poz. 3 -5cm, poz. 4 -6,5cm.
	Pytanie nr 78: dotyczy Zadania nr 16 poz. 2-5
	Czy Zamawiający wymaga, aby masa powierzchniowa gazy 17 N, z której wykonane są wyroby wynosiła min. 23 g/m2 zgodnie z normą PN EN 14079 oraz czy Zamawiający wymaga potwierdzenie tych parametrów kartami danych technicznych?
	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych, których masa powierzchniowa gazy 17 N, z której wykonane są wyroby wynosiła min. 23 g/m2.
	Pytanie nr 79: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 84: dotyczy Zadania nr 18 poz. 1-2
	Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy o długości 9,14m?
	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepca tkaninowego o długości 9,14m.
	Pytanie nr 85: dotyczy Zadania nr 18 poz. 3-4
	Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy o długości 9,14m?
	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepca tkaninowego o długości 9,14m.
	Pytanie nr 86: dotyczy Zadania nr 20 poz. 3
	Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
	1 x serweta 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 chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 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 wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2
	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
	Pytanie nr 8: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1
	Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
	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 wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2
	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
	1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2
	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?
	Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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