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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/220/65/14                             Szczecin, dnia 09-07-2014r 

 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowej bielizny 
szpitalnej i obłożeń chirurgicznych 
 

Wyjaśnienia 4  
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 
W nawiązaniu do Wyjaśnień Zamawiającego z dnia 30.06.2014r. (pytanie 25) prosimy Zamawiającego o 
zweryfikowanie swojego stanowiska i o dopuszczenie  sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów 
długich, trójwarstwowego na całej powierzchni o gramaturze 66g/m2 o układzie warstw; włóknina 
polipropylenowa (od pacjenta), folia polietylenowa (warstwa barierowa) i włóknina polipropylenowa mniej 
pylacej niż  wiskozowa , laminat ten mam bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH2O 
(norma EN 13795  dla zabiegów o podwyższonym ryzyku wymaga jedynie 100cmH2O), a  współczynnik 
absorbcji wynosi  min. 400% (norma EN13795 nie narzuca poziomu absorpcji). Nadmieniamy iż obłożenie 
w tym pakiecie jest opisane jako przeznaczone do długich zabiegów, czy wobec tego jako takie powinno 
spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795-3 przewidziane dla takich właśnie wyrobów? Skład 
zestawu: 
-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) 
-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm  
-2 x serweta  75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku zamiast 75x90cm 
-1 x serweta  196x 200 cm, przylepna zamiast 170x175cm 
-1 x serweta  160x260 cm, przylepna zamiast 150x240cm 
-1 x taśma typu rzep 2,5 cm  x 13cm która jest rozwiązaniem nowocześniejszym niż taśma samoprzylepna 
gdyż pozwala na wielokrotne przepinanie kabli i drenów w zależności od zaistniałej potrzeby. 
-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm  
 
Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795, pakowany sterylnie w 
przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do 
dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta 
Zestaw pakowany w opakowanie czterowarstwowe, tj. karton transportowy, torba foliowa 

(zabezpieczenie przed kurzem i pyłami), wentylowana torba foliowa (opakowanie jednostkowe zestawu), 

papier krepowy lub  włóknina lub serweta na stolik narzędziowy (druga warstwa  opakowania o jałowej 

zawartości). 

 
Odpowiedź 
Zamawiający ponownie wyjaśnia, że nie dopuszcza proponowanego wyrobu. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
                  Z poważaniem  
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