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                                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    
 
znak sprawy: ZP/220/113/14      Szczecin, dnia 22-12-2014r 
 
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawów serwet do 
operacji kardiochirurgicznych, prześcieradeł ochronnych oraz poszew i prześcieradeł na fotele 
dializacyjne 

Wyjaśnienia 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 
Zapytanie 1 dot. Zadanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany sterylnie w torbę z przeźroczystej folii polietylenowej 
z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią (w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia 
zawartości podczas wyjmowania z opakowania), zestaw do transportu podwójnie pakowany, w 
składzie: 
 

1) 1 x Serweta na stolik narzędziowy 150x190cm, (służąca też jako owinięcie zestawu), 
wykonanej w obszarze krytycznym z włókniny 23 g/m2, folia PE 55 mikronów. 

2) 1 x Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny L, wykonany z włókniny typu SMS, z 
nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach (mocowane punktowo), u 
góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone 
kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą 
zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, szef ultradźwiękowy w 
rękawach do wysokości wstawki. 

3) 2 x Serweta 90x150cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego trzywarstwowego w składzie: 
włóknina min 23g/m2 + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 
g/m2 o parametrach: odporność na penetrację płynów 900cm H2O, wytrzymałość na 
wypychanie na sucho oraz na mokro 50 kPa 

4) 1 x Obłożenie klatki piersiowej o rozmiarze 200/300x330cm, obszar wypełniony folią 
chirurgiczną 32x40cm, wykonane z laminatu trójwarstwowego – włóknina wiskozowa o 
gramaturze 23g/m2. Folii PE 40 mikronów oraz warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m2, 
ekran anestezjologiczny wykonany z folii PE 50 mikronów i warstwy celulozowej o 
gramaturze 20g/m2 

5) 1 x Obłożenia dolne naczyniowe o wym. 200x260cm, wycięcie 20x102cm, wyposażone w 
osłonę na krocze, wykonanego z laminatu trójwarstwowego – włóknina o gramaturze 23g/m2, 
folii PE 40 mikronów oraz warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m2 

6) 2 x Wzmocniona osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, parametry: 
folia PE 80 mikronów, w strefie krytycznej wzmocniona laminatem: folia PE 50 mikronów / 
włóknina wiskozowa 40 g/m2  

7) 1 x Serweta 175x150cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego trzywarstwowego w 
składzie: włóknina min 23g/m2 + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa 
celulozowa min 20 g/m2 o parametrach: odporność na penetrację płynów 900cm H2O, 
wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro 50 kPa 

8) 2 x Serweta 75x90cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego trzywarstwowego w składzie: 
włóknina min 23g/m2 + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 
g/m2 o parametrach: odporność na penetrację płynów 900cm H2O, wytrzymałość na 
wypychanie na sucho oraz na mokro 50 kPa 

9) 6 x taśma samoprzylepna 9cmx49cm 
10) 2 x osłony na stopy z dwuwarstwowego laminatu 28cmx36cm z taśmą samoprzylepną 
11) 2 x osłony na stopy z folii PE 28cmx36cm z taśmą samoprzylepną 
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12) 3 x kieszeń 3-sekcje 30x50cm 
13) 2 x kieszeń 2-sekcje 35x40cm 
14) 6 x taśma samoprzylepna 3x24,5cm 
15) 6 x uchwyt Velcro 2,5x30cm 
16) 1 x kieszeń 1-sekcja 35x40cm 
17) 1 x czyścik do koagulacji 5x5cm 
18) 1 x mata magnetyczna 40,6 x 25,4cm 
19) 1 x magnetyczny licznik igieł i ostrzy 11,5x6x3,8cm, 20 miejsc 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracam się  z następującymi zapytaniami: 
Czy Zamawiający mógłby podać informację dotyczącą wielkości zakładek dot.prześcieradeł w ramach 
zadania nr 3 poz.2? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, ze zakładki mają 25 cm. 

Pytanie 3 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 3 poz.2 prześcieradła z gumką 
w obwodzie, o wymiarowaniu 90x210cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 3 poz.2 prześcieradła z gumką 
w obwodzie, 
o wymiarowaniu 90x250cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane prześcieradło. 
 
Pytanie 5 
Zadanie nr 1 
Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet do kardiochirurgii 
zgodnego z  wymaganiami SIWZ, jednakże w którym dwie serwety nieprzylepne w rozmiarze 75 x 
90cm, zbudowane są z dwuwarstwowego laminatu barierowego. Są to serwety pomocnicze. 
Dodatkowa warstwa chłonna nie wpływa na wartość użytkową ww. serwet.                 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
                  Z poważaniem  
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DYREKTOR SPSK-2  


