Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13

Szczecin 20-02-2012r
znak sprawy: ZP/220/06/12
w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 130 000 Euro)
na dostawę bielizny ochronnej i operacyjnej
Wyjaśnienia nr 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Zadanie nr 5:
Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 150x100 cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści serwetę przyklejaną?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści serwetę o grubości folii 33 mikrony?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza. Proponowana serweta ma za małą grubość.
Pytanie 4
Zadanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:
1 taśma op 9x50 cm
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,
4 ręczniki do rąk
2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna
15x50 cm
1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
1 kieszeń dwukomorowa 30x40 cm
Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5
Zadanie nr 8:
Poz.1. Czy Zamawiajacy dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o następujących parametrach i
składzie:
1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, wzmocniona
4 ręczniki do rąk
1 taśma op 9 x 50 cm
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1 prześcieradło dla dziecka 75 x 120 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego 330x230 cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem 36 x 36
cm, uchwyt na przewody
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii
33µ, w części chłonnej polipropylen
Gramatura w części podstawowej 60g/m2
Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych.
Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485
Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 6
Zadanie nr 8
Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny o następujących parametrach i składzie:
1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145
4 ręczniki do rąk
2 taśmy op 9 x 50 cm
1 przyklejana serweta 75 x 90 cm z łatą chłonną 15x50 cm
1 serweta 75 x 80 cm
1 serweta z wcięciem 150 x 250 cm, łata chłonna 50x50 cm, wcięcie 7 x 70 cm, uchwyt na przewody
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
1 serweta przylepna 180x180 cm pakowana osobno (1 szt./opakowanie) i wliczona w cenę pozycji
1 kieszeń dwukomorowa 30x40 cm pakowana osobno (1 szt./opakowanie) i wliczona w cenę pozycji
Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii
33µ, w części chłonnej polipropylen
Gramatura w części podstawowej 60g/m2
Gramatura w części chłonnej 80g/m2 ŁATA CHŁONNA
Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych.
Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485
Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 7
Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75x80 cm z otworem 6x15 cm?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8
Zadanie nr 10:
Czy Zamawiajacy dopuści zestaw okulistyczny o następującym składzie:
1 warstwa ochronna 10 x 12 cm
1 serweta okulistyczna 150 x 180 cm, torebka na płyny, zintegrowana warstwa ochronna z owalną
przesłoną 5 x 7 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm
Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 9
Zadanie nr 14:
Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x60 cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10
Zadanie nr 16:
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Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o grubości folii 40 mikronów?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11
Zadanie nr 16:
Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o grubości folii 40 mikronów?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12
Zadanie 16
Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści kieszeń o grubości folii 40 mikronów i wymiarach 30x40 cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 13
Zadanie 16
Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kieszeń o grubości folii 40 mikronów i wymiarach 30x40 cm?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 14
Zadanie 16
Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści kieszeń o grubości folii 40 mikronów i wymiarach 62x50 cm?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 15
Zadanie nr 17:
Czy Zamawiajacy dopuści zestaw okulistyczny o następującym składzie:
1 warstwa ochronna 10 x 12 cm
1 serweta okulistyczna 150 x 180 cm, torebka na płyny, zintegrowana warstwa ochronna z owalną
przesłoną 5 x 7 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 16
Zadanie nr 18:
Poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch pięciowarstwowy z tkaniny SSMMS ze ściereczkami o
wymiarach min. 27x27 cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie 17
Zadanie nr 19:
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku bez możliwości sterylizacji?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 18
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZADANIE NR 2
Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych
wykonanych z włókniny czterowarstwowej? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź
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Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 19
ZADANIE NR 2
Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków chirurgicznych
wykonanych z włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 14g/m². Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 20
ZADANIE NR 2
Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków chirurgicznych
wykonanych z włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 25g/m². Pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie 21
ZADANIE NR 2
Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków chirurgicznych
posiadających taśmę pochłaniającą pot na całym obwodzie głowy? Pozostałe parametry czepków
bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie 22
ZADANIE NR 4
Poz. nr 4 i 5 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wydzielenie powyższych pozycji z
pakietu nr 4, i utworzenie z nich oddzielnego przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych wyżej pozycji.
Pytanie 23
ZADANIE NR 4 Poz. nr 4 i 5
Jednocześnie prosimy |Zamawiającego o możliwość zaoferowania w tych pozycjach podkładów
wykonanych z bibuły ze spodnią warstwą z folii. Podkłady te szybko wchłaniają wodę i chronią
przed wilgocią. Pozostałe parametry podkładów bez zmian.
Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu
umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw podkładów
nieprzemakalnych.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych podkładów
Pytanie 24
ZADANIE NR 5
Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na stolik Mayo, w
której część wzmocniona ma wymiar 60cm x 145cm?
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Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób.
Pytanie 25
ZADANIE NR 6
Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o
następującym składzie?
• 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
• 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm
(opakowanie zestawu)
• 1 serweta samoprzylepna 200 x 170 cm
• 1 serweta samoprzylepna 175 x 170 cm
• 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
• 1 kieszeń samoprzylepna (2sekcje) 43 x 38 cm
• 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
• 2 serwety samoprzylepne Protect 90 x 75 cm
i gramaturze 54 g/m2 spełniającego pozostałe parametry opisu.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw.
Pytanie 26
ZADANIE NR 8
2. Poz. nr 2 i 3 - zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 i 3 z Zadania nr 8 , co
umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.
Jednocześnie zwracamy się z prośba o dopuszczenie:
w pozycji 1 zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:
•

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)

•

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

•

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym
folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)

•

1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

•

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

•

2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

i gramaturze 54 g/m2 spełniającego pozostałe parametry opisu.
w pozycji 2 zestawu do operacji laryngologicznych:
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z dodatkowo osobno pakowaną kieszenią, i gramaturze 55 g/m2, w części podstawowej ,
a w obszarze wzmocnień 110 g/m2 spełniającego pozostałe parametry opisu. Obydwa
zestawy posiadają wzmocnienia w części krytycznej i spełniają wymogi normy EN 13795.
Odpowiedź
Zamawiający nie wydziela z zadania nr 8 wskazanych pozycji oraz nie dopuszcza
proponowanego zestawu.
Pytanie 27
ZADANIE NR 10
3. Poz. nr 1 – Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania Serwety w rozmiarze 120cm
x 150cm posiadającej otwór Ø7cm, pozostałe parametry bez zmian.
Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu
umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 28
ZADANIE NR 15
4. zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 z Zadania nr 15, co umożliwi nam
złożenie konkurencyjnej oferty.
Jednocześnie zwracamy się z prośba o dopuszczenie:
w pozycji 3 zestawu do operacji kończyn dolnych o następującym składzie:

z dodatkowo osobno pakowaną taśmą lepną i gramaturze 55 g/m2 w części
podstawowej , a w obszarze wzmocnień 110 g/m2 spełniającego pozostałe parametry
opisu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wydziela i nie dopuszcza proponowanego zestawu.
Pytanie 29
ZADANIE NR 17
5. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety okulistycznej o
następujących wymiarach:
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Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 30
ZADANIE NR 18
Poz. nr 1 i 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych
zawiniętych w papier krepowy zabezpieczający przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie
otwierania? Pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 31
Zadanie nr 18
Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ściereczki celulozowej o rozmiarze
33cm x 33cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 32
ZADANIE NR 19
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego, w którym
bluza posiada min. jedną kieszeń w rozmiarze min. 16 x 18 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie 33
zadanie 2, pozycja 1, 3
Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z trokami o długości 38cm +/-5cm?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 34
zadanie 2, pozycja 2
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby maski chirurgiczne były w kartonie w formie
podajnika?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga aby maski były w kartonie w formie podajnika
Pytanie 35
zadanie 2, pozycja 5-6
Czy Zamawiający dopuści czepek męski pakowany a’100sztuk w zbiorczym woreczku,
spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
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Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 36
zadanie 3, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści niejałową chustę trójkątną w rozmiarze 136x96x96, spełniającą
pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 37
zadanie 4, pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej, spełniający
pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 38
zadanie 4,pozycja 4-5
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie
naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych pozycji.
Pytanie 39
zadanie 5, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści jałowy podkład o wymiarach 160x220cm, spełniający pozostałe
wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 40
zadanie 5, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści sterylna osłonę na stolik Mayo o gramaturze 56g/m2, spełniającą
pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie 41
zadanie 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu
w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura
serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na
rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem
włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta o wym. 170x180cm
Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem
na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w
polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu.
Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm
H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Serweta o wym. 170 x 240cm
Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą
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chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na
przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu
krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na
rozrywanie na mokro 187 kPa.
2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm
Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na
przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG
do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i
magazynowania - opakowanie typu TYVEC?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 42
zadanie 7, zadanie 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik o wym. 75 x 90cm
Serweta 2 - warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188
cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta o wym. 75 x 90cm
Serweta 2 - warstwowa, samoprzylepna z otworem o wym. 6 x 8 cm, otwór przylepny.
Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość
na rozrywanie na sucho 108 kPa.
2 x Nogawica o wym. 70x120cm
wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG
do wklejenia
w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania opakowanie typu TYVEC?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 43
zadanie 7, zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 90 x 120cm
2 warstwowa, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu serweta stanowi
drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na
przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
2 x Nogawica o wym. 70x120cm
Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem
1x Serweta urologiczno - ginekologiczna o wym.75 x 200cm
2 warstwowa z otworem w kształcie rombu o wym. 8x12cm, długość boku rombu 7cm, w
bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie półkola o promieniu 15cm Gramatura
serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na
rozrywanie na sucho 108 kPa.
4 x Ręcznik do rąk 30x30cm
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG
do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i
magazynowania - opakowanie typu TYVEC?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 44
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zadanie 7, zadanie 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm
Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu
w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu Gramatura
serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na
rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm
Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego,
niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem
brzusznym o śred. 3 cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per
rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w
dolnej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści
umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie
drenów o różnej średnicy
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG
do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i
magazynowania - opakowanie typu TYVEC?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 45
zadanie 8, zadanie 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu
w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura
serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na
rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem
włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1x serweta o wym. 200 x 320cm
Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny o
wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej
części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach
dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o
różnej średnicy.
1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm
1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG
do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i
magazynowania - opakowanie typu TYVEC?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 46
zadanie 8, zadanie 2
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie
naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Pytanie, pakiet 8, zadanie 3
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Czy Zamawiający dopuści serwetę 3 warstwowa o wym. 75 x 80 cm z otworem przylepnym o
wym. 6 x 15cm i 4rema przylepcami w rogach serwety, gramatura serwety 75 g/m 2?
Odpowiedź
Zamawiający nie wydziela wskazanych pozycji oraz nie dopuszcza proponowanych serwet.
Pytanie 47
zadanie 9, zadanie 1
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie
naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych pozycji
Pytanie 48
zadanie 10
Czy Zamawiający dopuści serweta okulistyczna w rozmiarze 120x170cm z folią operacyjną i
2 kieszeniami na płyny. Serweta wykonana z włókniny, okienko z folią operacyjną o wym.
10x10cm. Posiada 2ie kieszenie na płyny o wym. 20x25 cm, z usztywnieniem/kształtką
metalową w górnej części kieszeni. 1 usztywnienie/ kształtka metalowa o dług. 40cm, do
ufiksowania całej serwety?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów
Pytanie 49
zadanie 11
Czy Zamawiający dopuści zestaw pościelowy wykonany w włókniny polipropylenowej o
składzie:
prześcieradło 210x150, poszewka na kołdrę 210x160, poszewka na poduszkę 70x80?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 50
zadanie 13, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce perforowany co 38cm, spełniający pozostałe
wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie 51
zadanie 13, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o długości 80mb, z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 52
zadanie 15, pozycja 1-2
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie
naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 53
zadanie 15, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
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1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 180cm
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu
w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura
serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na
rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem
włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) o wym. 200 x 300cm
Serweta z otworem samouszczelniającym się, otwór śr.3,5 cm. Serweta 3-warstwowa, z łatą
chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów.
Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm
H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym
161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na
mokro 187 kPa.
1 x Serweta o wym.170 x 180cm
Serweta wykonana z włókniny, samoprzylepna.
1 x Taśma przylepna 10 x 50cm
4 x Ręcznik do rąk o wym. 40x40cm
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG
do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i
magazynowania - opakowanie typu TYVEC?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 54
zadanie 15, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu
w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura
serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na
rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem
włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm Serweta z włókniny, z folią chirurgiczną,
otwór. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T
2 x Nogawica, 70 x 120cm
Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm
Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG
do wklejenia
w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania opakowanie typu TYVEC?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 55
zadanie 16, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy na przewody wykonany z foli PR o gramaturze
40g/m2, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
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Pytanie 56
zadanie 16, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy na elementy aparatury wykonany z foli PR o
gramaturze 40g/m2, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 57
zadanie 16, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną jednokomorową wykonaną z foli PR o
gramaturze 40g/m2, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 58
zadanie 16, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową wykonaną z foli PR o
gramaturze 40g/m2, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 59
zadanie 16, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną trójkątną wykonaną z foli PR o
gramaturze 40g/m2, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 60
zadanie 16, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną jednokomorową o wymiarach 30x40cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 61
zadanie 16, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową o wymiarach 30x40cm,
każda część?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 62
zadanie 16, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną trójkątna w rozmiarze 50x50cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 63
zadanie 17
Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczna w rozmiarze 120x170cm z folią operacyjną i
2 kieszeniami na płyny. Serweta wykonana z włókniny, okienko z folią operacyjną o wym.
10x10cm. Posiada 2ie kieszenie na płyny o wym. 20x25 cm, z usztywnieniem/kształtką
metalową w górnej części kieszeni. 1 usztywnienie/ kształtka metalowa o dług. 40cm, do
ufiksowania całej serwety?
Odpowiedź
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Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 64
zadanie 18, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 65
zadanie 18, pozycja 1-2
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby szwy były wykonane metoda ultradźwiękową?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza innej metody wykonania szwów.
Pytanie 66
zadanie 19
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne z bluza bez kieszeni, spełniające pozostałe
wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 67
zadanie 19
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne o gramaturze 40g/m2?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 68
zadanie 21
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik 100 x 150 cm
Serweta 2 warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188
cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta o wym. 100 x 150 cm
Serweta wykonana z włókniny
1 x Serweta do angiografii udowej o wym. 220 x 320cm
Serweta z 2ma okrągłymi otworami o wym 6 x 8cm, przylepnymi. Serweta z łatą
chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym i przeźroczystą folia polietylenową na obrzeżach
serwety. Serweta w polu niekrytycznym wykonana z włókniny. Gramatura serwety w polu
krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na
rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Fartuch chirurgiczny Standard rozmiar XL
1 x Taśma przylepna o wym. 10x25cm
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG
do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i
magazynowania - opakowanie typu TYVEC?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 69
projekt umowy, zakres 11
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §11:
1. b/ w przypadku odstąpienie przez Kupującego od umowy z przyczyn za które
ponosi odpowiedzialność Sprzedawca – w wysokości 10% niezrealizowanej
wartości brutto umowy?
Odpowiedź

14

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
Pytanie 70
Zadanie nr 1, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch niesterylny zabiegowy zgodny z SIWZ z rękawami wykończonymi
elastycznymi ściągaczami poliestrowymi, co nie powoduje pylenia?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 71
Zadanie nr 2, poz. 1-2
W celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz. 1 i 2
do osobnego pakietu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyłącza wskazanych pozycji do osobnego pakietu.
Pytanie 72
Zadanie nr 3, poz. 2
Czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga w tej pozycji serwety w
rozmiarze 75cm x 90cm?
Odpowiedź

Zamawiający potwierdza wystąpienie oczywistej omyłki. Zamawiający wyjaśnia iż ofertę
należy złożyć na przedmiot Zamówienia opisany w formularzu cen jednostkowych z
uwzględnieniem powyższych wyjaśnień
Pytanie 73
Zadanie nr 3, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną o rozmiarze 100x100x140cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie 74
Zadanie nr 4, poz. 1-3
W celu zwiększeni konkurencyjności składanych ofert zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr
1, 2 oraz 3 do osobnego pakietu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wydziela wskazanych pozycji z zadania 4.
Pytanie 75
Zadanie nr 5, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 200x180cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 76
Zadanie nr 5, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 240x180cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 77
Zadanie nr 5, poz. 4
Czy zamawiający dopuści sterylną osłonę na stolik Mayo o warstwie chłonnej 76x85cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 78
Zadanie nr 6, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie jak poniżej
serweta z przylepcem
1 szt. 240x150cm
laminatu dwuwarstwowego
serweta z przylepcem z
1 szt. 180x170cm
laminatu dwuwarstwowego
serweta z laminatu
dwuwarstwowego z
2 szt. 90x75cm
przylepcem - przylepiec na
szerszym boku
taśma medyczna
1
50x9cm
serweta na stół instrum.
1
190x150cm
serweta na stolik Mayo
1
145x80cm
serwetki do rąk z włókniny
2
40x20cm
kompresowej
z dodatkowo wycenioną osobno zapakowaną dwukomorową kieszenią w rozmiarze 30x25cm?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 79
1. Zadanie nr 9, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści ściereczki do wysuszania rąk w rozmiarze 50x40cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 80
Zadanie nr 9, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści ściereczki higieniczne niesterylne wykonane z włókniny kompresowej, o
gramaturze 40 g, w rozmiarze 80x60cm?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 81
Zadanie nr 9, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 225x160mm wykonaną z celulozy i folii o gramaturze
5g?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 82
Zadanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści zestaw pościelowy o następującym składzie:
Powłoka
200 x 150cm
Powłoczka
90 x 75cm
prześcieradło 210 x 150cm
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 83
Zadanie nr 12
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Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 25m?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza w zadaniu 12 podkład w rolce o długości 25m pod warunkiem
przeliczenia ilości zaoferowanych sztuk rolek tj. zaoferowania 260 sztuk rolek (zamiast 130 szt.
po 50mb).
Pytanie 84
Zadanie nr 14, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50x60cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 85
Dotyczące wzoru umowy
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia iż za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Pytanie 86
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały
zastąpione słowami „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez
Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma
uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
Pytanie 87
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „wartości brutto
zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów” zostały zastąpione słowami „wartości brutto
niedostarczonych w terminie lub zareklamowanych wyrobów”?
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od
wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia,
kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego
towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara mogłaby być
uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 88
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11
ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „10% wartości
brutto umowy określonej w § 7 umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej
części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy
po zrealizowaniu jej znaczącej części kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w
stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość
niezrealizowanej części umowy. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu
art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
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Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 89
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 14 ust. 2 wzoru umowy został dopisany podpunkt lit. d) o
następującej treści: „zmiany ceny w razie przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut
EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w razie gdy suma miesięcznych
wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia
zawarcia umowy przekroczy 3%”?
Dopisanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie
będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
Pytanie 90
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w ramach zadania nr 1 co
zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców,
a Zamawiającemu najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje w ramach zadania 1.
Pytanie 91
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego zadania pozycji 4-6 z zadania nr 2, jako
jednorodnej grupy asortymentowej, co zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając
złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu najkorzystniejszej oferty spełniającej
wymogi SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych pozycji.
Pytanie 92
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 2 poz.6 czepka z pojedynczą wstawką
pochłaniającą pot lub czepka zgodnego z opisem z poz.5 w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 93
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 2 poz.5 czepka w rozmiarze
uniwersalnym?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 94
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 4 poz.4 i 5 prześcieradła
nieprzemaklanego w kolorze białym, wzmocnionego, wykonanego z chłonnego i wytrzymałego
laminatu celulozowo-foliowego?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 95
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 11 poz.1 zestawu pościeli o
następującym składzie:
- poszewka 70x80cm - 1szt,
- poszwa 160x200cm - 1szt,
- prześcieradło 160x210cm - 1szt?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 96
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr19 poz.1 ubrania z włókniny typu SMS
o gramaturze 40g/m2?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 97
Zadanie 10. czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 113 x 150 cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowaną serwetę z zachowaniem pozostałych wymagań
określonych w siwz
Pytanie 98
Zadanie nr 1 poz.1
Prosimy o dopuszczenie fartuchów w opakowaniach pośrednich 50szt.
Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 99
Zadanie nr 1 poz.2
Prosimy o dopuszczenie fartuchów sterylnych w opakowaniach pośrednich 25szt.
Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 100
Zadanie nr 6: Zestaw serwet uniwersalny do zabiegów długich sterylny
1,Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy o grubości 40 µm z folii PE w rozmiarze 156x200 cm
(opakowanie wewnętrzne)
- 2 x ręcznik do rąk 15x20 cm
- 1 x taśma klejąca włókninowa 9 x 50 cm
- 1 x pokrowiec na stolik Mayo 77x142 cm o grubości 50µ z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym
55x88 cm
- 2 x serweta boczna przylepna 75x90 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2
- 1 x serweta dolna przylepna 175x175 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2 z
panelem z niebieskiej folii PE 25x175 cm
- 1 x serweta górna przylepna 160x260 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2 z
panelem z niebieskiej folii PE 10x260 cm
Opakowanie zbiorcze 10 zestawów z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych zestawów.
Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Lub
2.Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w składzie:
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- 1 x serweta na stolik narzędziowy o grubości 40 µm z folii PE w rozmiarze 156x200 cm
(opakowanie wewnętrzne)
- 2 x ręcznik do rąk 15x20 cm
- 1 x taśma klejąca włókninowa 9 x 50 cm
- 1 x pokrowiec na stolik Mayo 77x142 cm o grubości 50µ z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym
55x88 cm
- 2 x serweta boczna przylepna 75x90 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2
- 1 x serweta dolna przylepna 175x175 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2 z
panelem z niebieskiej folii PE 25x175 cm
- 1 x serweta górna przylepna 160x260 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2 z
panelem z niebieskiej folii PE 10x260 cm
Oraz osobno:
- 1x torba na narzędzia z dwiema kieszeniami PE w rozmiarze 35x35cm, pakowana w papier,
opakowanie sterylne.
Całość zapakowana w torbę/worek zaopatrzony w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta i
symbolami elementów zestawu.
Opakowanie zbiorcze 10 zestawów z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych zestawów.
Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza wyrobu proponowanego w pkt 1. Zamawiający dopuszcza wyrób
opisany w pkt 2 powyższego pytania.
Pytanie 101
Zadanie nr 6: Zestaw serwet uniwersalny do zabiegów długich sterylny
Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w składzie:
-1xserweta na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem w rozmiarze 152x193cm z folii PE
-1xserweta na stolik Mayo ze wzmocnieniem w rozmiarze 75x141cm z folii PE
-2xserwety boczne w rozmiarze 75x93cm ze wzmocnieniem chłonnym 37x58cm wykonane z
trójwarstwowego laminatu typu SMS o gramaturze 43g/m2
-1xserweta dolna w rozmiarze 175x183cm wykonana z trójwarstwowego laminatu typu SMS o
gramaturze 43g/m2
ze wzmocnieniem chłonnym 37x65cm ze zintegrowaną taśmą typu rzep
-1xserweta górna w rozmiarze 152x250cm wykonana z trójwarstwowego laminatu typu SMS o
gramaturze 43g/m2
ze wzmocnieniem chłonnym 37x65cm ze zintegrowaną taśmą typu rzep
-4xręczniki chłonne 34x36cm
Opakowanie zbiorcze 5 zestawów z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych zestawów.
Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Lub
Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w składzie:
-1xserweta na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem w rozmiarze 152x193cm z folii PE
-1xserweta na stolik Mayo ze wzmocnieniem w rozmiarze 75x141cm z folii PE
-2xserwety boczne w rozmiarze 75x93cm ze wzmocnieniem chłonnym 37x58cm wykonane z
trójwarstwowego laminatu typu SMS o gramaturze 43g/m2
-1xserweta dolna w rozmiarze 175x183cm wykonana z trójwarstwowego laminatu typu SMS o
gramaturze 43g/m2
ze wzmocnieniem chłonnym 37x65cm ze zintegrowaną taśmą typu rzep
-1xserweta górna w rozmiarze 152x250cm wykonana z trójwarstwowego laminatu typu SMS o
gramaturze 43g/m2
ze wzmocnieniem chłonnym 37x65cm ze zintegrowaną taśmą typu rzep
-4xręczniki chłonne 34x36cm
Oraz osobno:
- 1x torba na narzędzia z dwiema kieszeniami PE w rozmiarze 35x35cm, pakowana w papier,
opakowanie sterylne.
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Całość zapakowana w torbę/worek zaopatrzony w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta i
symbolami elementów zestawu.
Opakowanie zbiorcze 5 zestawów z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych zestawów.
Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 102
Zadanie nr 8: Zestawy obłożeń sterylne
Poz.1
Uprzejmie prosimy o wyłącznie poz.1 z Zadania nr 8 i utworzenie nowego zadania, np. 8A. Państwa
zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.
Pytanie 103
Zadanie nr 8: Zestawy obłożeń sterylne
Poz.1
Prosimy o dopuszczenie zestawu owiniętego w sterylny papier krepowy 86x86cm zawierającego:
-1xserweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE o grubości 50µm (opakowanie wewnętrzne)
-1 x kocyk dla noworodka bawełnopodobny 100x105 cm
- 1 x serweta główna wykonana z trójwarstwowego materiału polipropylenowo-polietylenowego o
gramaturze 62g/m2 w rozmiarze 196x249x300 cm z osłoną ramion stołu, otwór 30x36 cm z folią
operacyjną, 2 x wzmocnienie chłonne, 4 podwójne uchwyty na przewody, torba na płyny, 2 porty do
ssaka
- 1 x serweta na stolik narzędziowy z folii PE o grubości 50µm 120x140 cm
- 2 x ręcznik chłonny 15x20 cm, wzmocniony siecią syntetyczną
- 1 x taśma klejąca foliowa 8x40 cm
Oraz osobno:
- 1 x pokrowiec na stolik Mayo z folii PE 77x142 cm o grubości 50µ ze wzmocnieniem chłonnym
55x88 cm
Całość zapakowana w torbę/worek zaopatrzony w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta i
symbolami elementów zestawu.
Opakowanie zbiorcze 6 zestawów z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych zestawów.
Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 104
Zadanie nr 8: Zestawy obłożeń sterylne
Poz.1
Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:
1xserweta na stolik narzędziowy z folii PE w rozmiarze 152x193cm ze wzmocnieniem chłonnym
1xserweta na stolik Mayo z folii PE e rozmiarze 75x141cm ze wzmocnieniem chłonnym
1xSerweta do cięcia cesarskiego w rozmiarze 198/259x307cm wykonana z włókniny celulozowopoliestrowej typu Spunlace o gramaturze 76g/m2 z oknem 33x38cm, brzegi wypełnione folią
operacyjną, otwór centralny bez folii, gruszkowaty 18x18cm, torba 360º, 3 mocowania do przewodów
typu rzep
4xRecznik do rąk
Opakowanie zbiorcze 6 zestawów z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych zestawów.
Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 105
Zadanie nr 10: Serwety do zabiegów okulistycznych
Poz.1
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Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie sterylnej serwety
okulistycznej o wymiarach 122x158cm wykonanej z laminatu nieprzemakalnego pięciowarstwowego
typu SMMMS o gramaturze 35g/m2, posiadającej otwór o wymiarach 4,5x7cm przylepny w
opakowaniu zbiorczym 60serwet, z odpowiednim przeliczeniem ilości zestawów, spełniającej
pozostałe wymogi SIWZ.
Państwa zgoda umożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 106
Zad. Nr 14: Serwety jałowe
Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie opakowania zbiorczego serwet 120 szt. Pozostałe parametry zgodne z
zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 107
Zad. Nr 14: Serwety jałowe
Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie opakowania zbiorczego serwet 120 szt. Pozostałe parametry zgodne z
zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 108
Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru serwet 50x50 cm oraz opakowania zbiorczego serwet 350
szt. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 109
Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru serwet 75x75 cm oraz opakowania zbiorczego serwet 180
szt. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 110
Zad nr 17: Serwety do zabiegów okulistycznych sterylne
Poz.1
Prosimy o dopuszczenie serwety wykonanej z 5 warstwowego materiału SMMMS o gramaturze
35g/m2, o wymiarze 122x158 cm z otworem w pełni wypełnionym folią operacyjną w rozmiarze
8,5x11cm, ze zintegrowanymi dwustronnymi kieszeniami na płyny w rozmiarze ok.16x30cm każda
oraz elastycznym paskiem. Opakowanie zbiorcze 34 zestawy z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych zestawów. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 111
Zadanie nr 18: Fartuchy i ubrania chirurgiczne
Poz.1
Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o wytrzymałości na rozdarcie/rozerwania na sucho
180kPa zamiast 125kPa oraz na mokro 122kPa zamiast 125kPa, szwy fartuchów wykonane metodą
podwójnego szycia natomiast rękawy klejone w sposób zapewniający barierowość (brak miejsc
przejścia igły przez materiał w trakcie szycia gwarantują wyższą barierowość połączenia).
Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
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Pytanie 112
Zadania 18 Poz.2 Fartuchy i ubrania chirurgiczne
Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o wytrzymałości na rozdarcie/rozerwania na sucho
180kPa zamiast 125kPa oraz na mokro 122kPa zamiast 125kPa, szwy fartuchów wykonane metodą
podwójnego szycia natomiast rękawy klejone w sposób zapewniający barierowość (brak miejsc
przejścia igły przez materiał w trakcie szycia gwarantują wyższą barierowość połączenia). W
opakowaniu ściereczka celulozowa o wymiarach 34x36cm o gramaturze 42g/m2.
Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 113
Zadanie nr 19: Ubrania chirurgiczne
Poz.1
Prosimy o dopuszczenie ubrań wykonanych z oddychającego 5 warstwowego materiału SMMMS o
gramaturze 35g/m2. Bluza wyposażona w 3 przednie kieszenie o wymiarach ok. 17,5x18cm. Spodnie i
bluza pakowane osobno w celu możliwości dopasowania mieszanych rozmiarów. Pozostałe parametry
zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 114
Dotyczy punktu 1.2.1 SIWZ:
Czy w związku z tym, że część wyrobów opisanych w siwz stanowią obłożenia operacyjne, serwety,
osłony, fartuchy jako wyroby sterylne czy również próbki dołączane do oferty powinny być
dostarczone jako wyrób sterylny gotowy do wypróbowania w warunkach sali operacyjnej?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia iż próbki dołączane do oferty powinny być dostarczone jako wyrób
sterylny gotowy do wypróbowania w warunkach sali operacyjnej.
Pytanie 115
Dotyczy punktu 1.3 SIWZ:
Praktyka przetargowa dowodzi, że niektórzy oferenci wpisują do kart technicznych parametry podane
w siwz a nie te , które są wynikiem przeprowadzonych badań na gotowych wyrobach na zgodność z
wymogami normy PN EN 13795 1-3 w notyfikowanym laboratorium. Wobec jeśli pojawią się
wątpliwości co do zapisów w kartach technicznych ,któregoś z oferentów, czy Zamawiający
dopuszcza możliwość wystosowania zapytania do notyfikowanego laboratorium - czy dany oferent
rzeczywiście dokonał badań oferowanych wyrobów?
Odpowiedź
Zamawiający będzie dokonywał badania ofert zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Pytanie 116
Zadanie nr 1 poz nr 2
Fartuch niesterylny zabiegowy wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy wykończone
elastycznymi poliestrowymi mankietami o gramaturze 28 g/m2 – pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 117
Zadanie nr 4 poz nr 1
Podkład o wymiarach 150x100cm – pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź
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Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 118
Zadanie nr 5 poz nr 1
Jałowy podkład o wymiarach 150x100cm – pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie 119
Zadanie nr 6 poz 1 :
1.Zamawiający do większości elementów tego zestawu zastosował tolerancje rozmiarów, czy do
pozostałych pozycji również np. taśma lepna , kieszeń samoprzylepna oraz ściereczki chłonne
Zamawiający zastosuje tolerancje rozmiarów czy tez będzie obowiązywał sztywny wymiar zapisany w
SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 2 cm
2. Prosimy o dopuszczenie taśmy lepnej w rozmiarze 9x 49 cm
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
3.Prosimy o możliwość zaproponowania nast. zestawu :

Osobno - dwukomorowa kieszeń przylepna z taśmą lepną o szerokości min. 5,5cm o wymiarach
2x15x40 cm na ssak i koagulację– pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

4. Prosimy o możliwość zaproponowania nast. zestawu :
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Osobno - dwukomorowa kieszeń przylepna z taśmą lepną o szerokości min. 5,5cm o wymiarach
2x15x40 cm na ssak i koagulację oraz pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 80x140cm (+/-10cm) –
pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
5. Czy wszystkie serwety wymienione jako elementy tego zestawu ( poz nr a,b,c,h) powinny być dwu
lub trójwarstwowe na całej powierzchni ?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga aby serwety w podanych pozycjach były dwu lub trójwarstwowe na całej
powierzchni
6. Zamawiający wymaga aby oferowany zestaw był przeznaczony do tzw długich zabiegów czy
wobec tego należy uznać ,że zamawiający wymaga aby zestaw ten spełniał wymagania wysokie
wspomnianej w opisie normy EN 13795 ?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga aby oferowany zestaw spełniał wymagania wysokie normy EN 13795
Pytanie 120
Zadanie nr 8 poz nr 1
Zestaw sterylny składający się z :
a)serweta o wymiarach 180x300cm wykonana z włókniny laminowanej dwuwarstwowej na całekj
powierzchni i nieprzemakalnej o gramaturze 63 g/m2, posiadająca w części centralnej otwór we
kształcie trapezu o wymiarach 23x33x23cm wypełniony folią chirurgiczną. Worek okalający otwór z
usztywnionym brzegiem przechwytującym płyny, oraz posiadającym zawór do podłączenia drenu - 1
szt.,
d) taśma samoprzylepna o wymiarach 9x49 cm - 1 szt
pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 121
Zadanie nr 8 poz nr 3
Zwracamy się prośba o dopuszczenie gramatury serwety - 45 g/m2 – pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie 122
Zadanie nr 9 poz nr 2
Zwracamy się prośba o dopuszczenie rozmiaru ściereczki 30x40 cm – pozostałe parametry bez
zmian.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
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Pytanie 123
Zadanie nr 10 poz nr 1
Zwracamy się prośba o dopuszczenie obłożenia o nast. rozmiarach i składzie – pozostałe parametry
bez zmian:

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 124
Zadanie nr 14 poz nr 1
Zwracamy się prośba o dopuszczenie obłożenia o nast. rozmiarach i składzie – pozostałe parametry
bez zmian.
Odpowiedź
Pytanie jest nie pełne.
Pytanie 125
Zadanie nr 15 poz nr 3,4
Zwracamy się prośba o dopuszczenie rozmiaru ściereczki 18x25 cm występującej jako element (e) w
obłożeniu – pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 126
Zadanie nr 16 poz nr 3,4
Zwracamy się prośba o dopuszczenie rozmiaru kieszeni 40x35 cm – pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 127
Zadanie nr 16 poz nr 5
Zwracamy się prośba o dopuszczenie rozmiaru kieszeni 60x60 cm – pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 128
Zadanie nr 18 poz 1
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Zwracamy się prośba o dopuszczenie fartucha z dwoma ściereczkami do wytarcia dłoni chirurga oraz
zawinięcia w papier krepowy – pozostałe parametry bez zmian.
Czy fartuch powinien spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795 1-3?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia iż fartuch może spełniać wymagania standardowe jak i wysokie.
Pytanie 129
Zadanie nr 18 poz 2
Zwracamy się prośba o dopuszczenie fartucha wraz dwoma ściereczkami do wytarcia dłoni chirurga
w rozmiarze 18 x 25 cm oraz zawinięcia w papier krepowy.
Czy fartuch powinien spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795 1-3?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia iż wymaga aby fartuch spełniał wymagania wysokie wskazanej normy.
Pytanie 130
Zapytanie dotyczy następujących zadań :
Zadanie nr 5 poz 1-4
Zadanie nr 7 poz 1- 3
Zadanie nr 8 poz 1- 3
Zadanie nr 10 poz 1
Zadanie nr 14 poz 1- 3
Zadanie nr 15 poz 1 – 4
Zadanie nr 17 poz 1
Zamawiający wymaga aby oferowane w/w pozycje spełniały wymagania wspomnianej w opisie
normy EN 13795. Pprosimy o uściślenie które pozycje powinny spełniać wymagania wysokie normy ,
a które wystarczy aby spełniały wymagania standardowe w/w normy ?
Odpowiedź
Zamawiający dla wyrobów które zawiera:
• Zadanie nr 5 poz 1-4
• Zadanie nr 7 poz 1- 3
• Zadanie nr 8 poz 1- 3
• Zadanie nr 15 poz 1 – 4
żąda spełniania wymagań wysokich normy EN 13795
natomiast dla wyrobów które zawiera:
• Zadanie nr 10 poz 1
• Zadanie nr 14 poz 1- 3
• Zadanie nr 17 poz 1
żąda spełniania wymagań standardowych normy 13795
Pytanie 131
Zadanie nr 19 poz 1
Zwracamy się prośba o dopuszczenie ubrań o gramaturze 35g/m2 – pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie 132
Zadanie nr 21 poz 1
Zwracamy się prośba o dopuszczenie zestawu o nast. składzie – pozostałe parametry bez zmian:
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Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza

Lub zestaw jak poniżej pozostałe parametry bez zmian:

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 133
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Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 poz. 2 serwety zabiegowej
o wymiarach 200x265cm zintegrowanej z nogawicami, z otworem lepnym w części kroczowej
9x12cm. pozostałe parametry zestawu bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 134
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8, pozycji 1 serwety
zabiegowej o wymiarach 200x300cm wykonanej z włókniny polipropylenowo-poliestrowej o
gramaturze powyżej 60g/m2. Serweta posiada w części centralnej otwór wypełniony folią chirurgiczną
i worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenów.
Oraz serwety dla noworodka z włókniny bawełnopodobnej o wymiarach 70x80cm. pozostałe
parametry i skład zestawu bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 135
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8 w pozycji 3 obłożenie do
znieczuleń przewodowych o wymiarze 100x75cm z otworem 6x 15cm z czterema końcami lepnymi
umożliwiającymi aplikację serwety. Gramatura obłożenia 54g/m2.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 136
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 10 w pozycji 1 serwety
okulistycznej o wymiarach 100x150cm z otworem 6x8cm, samoprzylepnym. Serweta wykonana z
laminatu o gramaturze 54g/m2
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 137
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 21 pozycji 1 zestawu do
zabiegów angiograficznych o niezmienionym składzie gdzie serweta zabiegowa jest wykonana z
włókniny typu SMS o wymiarach 300x200cm z dodatkową warstwą chłonną wokół otworów.
Odporność na przenikanie cieczy powyżej powyżej 250cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na
sucho i na mokro powyżej 180kPa, gramatura w części krytycznej pow.150 g/m2 w części
niekrytycznej 51g.m2. Serweta wyposażona w dwa otwory 9x12cm zintegrowane z folią chirurgiczną
oraz 2 x ściereczki chłonne o wymiarach 30x35cm wykonane z chłonnej włókniny celulozowej.
Pozostały skład i parametry zestawu bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 138
Zwracamy się prośba o dopuszczenie nast. pozycji o w nast. parametrach :
Zadanie nr 6 poz 1 :
Prosimy o możliwość zaproponowania nast. zestawu :
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Osobno pakowana kieszeń z taśmą lepną o wymiarach 40x35 cm na ssak i koagulację– pozostałe
parametry bez zmian
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 139
Zadanie nr 16 poz. nr 4
Czy nie nastąpiła pomyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia w rozmiarze kieszeni? Czy
Zamawiający miał na myśli kieszeń o rozmiarze min. 2x15x28?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską w formularzu cen jednostkowych wskazaną powyżej.
Zamawiający wyjaśnia iż ofertę należy złożyć na przedmiot Zamówienia opisany w formularzu
cen jednostkowych z uwzględnieniem powyższych wyjaśnień
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania
ofert.

Z poważaniem

….………………………………………
DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE
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