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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawy obłożeń – 2
Ogłoszenie nr 595334-N-2017 z dnia 2017-09-29r.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do niniejszego
postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający poniżej odpowiada: 

PYTANIE NR 1
Pakiet nr 2, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet uniwersalnych o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i  nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze
47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach
60  cm  x  85  cm,  łączna  gramatura  w  strefie  wzmocnionej  104  g/m2.  Osłona  w  postaci  worka  w  kolorze
niebieskim, 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 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach
75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Odpowiedź:  Tak,  pod  warunkiem,  że  materiał  serwet  nie  będzie  zawierał  włókien  wiskozowych  
i celulozowych oraz, że będzie miał odporność na penetrację płynów min. 100 cm H20.

PYTANIE NR 2
Pakiet nr 2, poz. 2-5
Czy Zamawiający dopuści serwetę składającą się z 3 warstw:

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.
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PYTANIE NR 3
Pakiet nr 2, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x210cm?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4
Pakiet nr 2, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści obłożenie z wycięciem „U” o składzie i parametrach:  

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 5
Pakiet nr 2, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści obłożenie z wycięciem „U” o składzie i parametrach:  
1  x  serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm ,  z  wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana  
z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej
wyposażona  we  wzmocnienie  wysokochłonne  o  gramaturze  80  g/m2,  zintegrowana  z  organizatorami
przewodów
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: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 6
Pakiet nr 2, poz. 9
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 2 warstwową w rozmiarze 30x80cm z  jedną taśmą przylepną
o wym. 10 cm x 50 cm?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7
Pakiet nr 2, poz. 9
Czy  Zamawiający  dopuści  osłonę  na  kończynę  2  warstwową  w  rozmiarze  35x120cm  z   jedną  taśmą
przylepną o wym. 10 cm x 50 cm?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 8
Pakiet nr 2, poz. 9
W przypadku gdy Zamawiający nie zgodzi się na jedną taśmę przylepną, czy Zamawiający dopuści drugą
taśmę sterylnie zapakowaną dołączoną osobno?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 9
Pakiet 2, poz. 2,3,4

Wymóg dotyczący I klasy palności.
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Norma  PN-EN  13795  dotycząca  obłożeń  chirurgicznych,  fartuchów  chirurgicznych  i  odzieży  na  blok
operacyjny  została  opracowana  przez  CEN  (Europejski  Komitet  Normalizacyjny).  Istotą  normy  jest
określenie  minimalnych  wartości  parametrów  określających  barierowość,  w  ślad  za  którą  idzie  wyższy
poziom bezpieczeństwa dla personelu i  pacjentów na bloku operacyjnym. Wyżej  wymieniona norma w
swoich  wymaganiach  użytkowych  nie  określa  klasy  palności  materiałów  użytych  do  produkcji  obłożeń
chirurgicznych. Określenie dotyczące palności materiałów jest dokładnie opisane w polskiej normie PN-EN
13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – część 1: klasyfikacja
na podstawie badań reakcji  na ogień”.  Certyfikat  potwierdzający klasę palności  jest wymagany przez
prawo  m.  in.  w  przypadku  materiałów  budowlanych  i  elementów  budynków,  natomiast  normy
europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży
na blok operacyjny. 
Certyfikat taki jest wydawany przez NFPA (Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej)  w Stanach
Zjednoczonych i odnosi się do standardu NFPA 702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i określa
klasę palności od 0 do 4, które w żadnym przypadku nie odnoszą się do norm europejskich  . 

Wobec powyższego prosimy o odstąpienia od wymogu o I klasie palności.

Oferowane  przez  nas  obłożenia  i  fartuchy  spełniają  wszystkie  wymagania  normy  PN-EN  13795  1-3,
dotyczącej  obłożeń  chirurgicznych,  fartuchów  chirurgicznych  i  odzieży  dla  bloków  operacyjnych
stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia. 

Pozytywne  odpowiedzi  na  nasze  pytania  pozwolą  na  przystąpienie  do  przetargu  większej  grupie
oferentów, co w konsekwencji wpłynie korzystnie na sytuację finansową szpitala.
Odpowiedź: Pytanie bezzasadne, zamawiający nie opisał klasy palności.

PYTANIE NR 10
Dotyczy Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano sterylny zestaw uniwersalny wraz z 4szt ręczników do
osuszania rąk w rozmiarze 15x25cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 11
Dotyczy Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 8 zaoferowano sterylną taśmę lepną bez samoprzylepnej etykiety?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 12
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej samoprzylepnej
w rozmiarze 183cm x183cm? Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 13
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej samoprzylepnej
w rozmiarze 183cm x183cm? Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 14
Pakiet 1 poz.1
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Skład zestawu:
-2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm.
-1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo  80x145 cm z folii o grubości 70um, wzmocnienie z włókniny
wiskozowej,  łączna gramatura 117 g/m2
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-1  x   serweta  dolna  196x305  cm z  przylepnym wycięciem U 15x117  cm,  ze  wzmocnieniem chłonnym
77x119  cm,ze  zintegrowanymi  dwoma  podwójnymi  organizatorami  przewodów.  Część  lepna  obejmuje
precyzyjnie wycięcie „U” łącznie z zaokrągleniami.
-1 x serweta górna 183x254 cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x39cm, zintegrowany 1 podwójny
organizator przewodów
-1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa
-1 x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa
-2 x  taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen,
polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy
dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H2O. 
W  celu  ułatwienia  aplikacji  dwucentymetrowa  nieprzylepna  końcówka  przy  paskach  zabezpieczających
taśmę lepną, klej repozycjonowalny. 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.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 15
Pakiet 1 poz.1
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem 
- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm z folii  o grubości 70um, wzmocnienie z włókniny wiskozowej,
łączna gramatura 117 g/m2
-  5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm
-  1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
-  1 x  serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm
- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm
- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z  wycięciem
U  15x117  cm  zaopatrzonym  w  taśmy  lepne,  które  obejmują  precyzyjnie  zaokrąglenia  wycięcia  U
jednocześnie  umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie. 
Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze
58g/m2 odpornego na penetracje płynów >200 cmH2O.

Dwucentymetrowa  nieprzylepna  końcówka  przy  paskach  zabezpieczających  taśmę  lepną  ułatwiającą
mocowanie  serwet  na  pacjencie,  klej  repozycjonowalny.  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.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 16
Pakiet 1 poz.2
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owiniecie zestawu)
-  1  x  serweta  na stolik  Mayo 80x142 cm z  folii  PE  65g/m2 o grubości  70um, wzmocnienie  z  włókniny
wiskozowej 30g/m2.
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm 
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Tolerancja rozmiarów +/-2 cm
Serwety  okrywające  pacjenta  wykonane  z  jednorodnego  na  całej  powierzchni,  chłonnego  laminatu  
2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2, odporny na przenikanie płynów > 200 cm
H2O. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą
mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. 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.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 17
Pakiet 1 poz.2
Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:  
-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem 74x190cm (owinięcie
zestawu),
-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 z folii PE 65g/m2 o grubości 70um, wzmocnienie z włókniny wiskozowej
30g/m2.
-2 x serweta  75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
-1 x serweta  196x 200 cm, przylepna
-1 x serweta  160x260 cm, przylepna
-1 x uchwyt na przewody typu  rzep  2,5 cm  x 13 cm z nitka radiacyjną 
-4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem  20x30 cm 20x30 cm
Tolerancja rozmiarów +/-2 cm
Serwety  okrywające  pacjenta  wykonane  na  całej  powierzchni  z  jednorodnego,  chłonnego  laminatu,
trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 , pozbawionego pylących 
i  łatwopalnych  włókien   celulozy  i  wiskozy.  Dwucentymetrowa  nieprzylepna  końcówka  przy  paskach
zabezpieczających  taśmę  lepną  ułatwiającą  mocowanie  serwet  na  pacjencie.  Serwery  odporne  na
przenikanie  płynów  >  200  cm  H2O.  Klej  repozycjonowalny.  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.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 18
Pakiet 1 poz.3 
Prosimy o dopuszczenie torby do irygacji w rozmiarze 51 cm x 56 cm spełniającą pozostałe zapisy SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 19
Pakiet 1 poz.4
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:
- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm 
- 1 x osłona  na stolik Mayo  ortopedyczna 80x142 cm z folii PE o grubości 70um, wzmocnienie z włókniny
wiskozowej,  łączna gramatura 117 g/m2
-  1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa, 
-  2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm
-  1  x  osłona  na  kamerę  video  13x240  cm  składana  teleskopowo,  z  nacietą  końcówka,  z  kartonikiem
ułatwiającym  aplikację, z  taśmą samoprzylepną, 
-1  x  serweta  do  artroskopii  w  221/290x322  cm  w  kształcie  litery  T,  z  obłożeniem  ramion  stołu,  
z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka
z  zatyczką,  z  pionowymi  i  poziomymi  kształtkami  usztywniającymi  umożliwiającymi  uformowanie  
i  utrzymanie  kształtu  worka  oraz  z  zabezpieczeniem  na  końcach  usztywnień  torby,  2  zintegrowane
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organizatory przewodów typu rzep.  Serweta  wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej
powierzchni  (polipropylen,  polietylen)  o  gramaturze  58g/m2  bez  zawartości  pylących  i  łatwopalnych
włókien  celulozy  i  wiskozy.  Odporność  na  przenikanie  płynów  powyżej  200cm  H2O,  wytrzymałość  na
rozrywanie  na  mokro/sucho  powyżej  195kPa.  Zestaw  zgodny  z  normą  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. I klasa palności 16 CFR 1610.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 20
Pakiet 1 poz.5
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:
- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE o grubości 70um, wzmocnienie z włókniny wiskozowej,
łączna gramatura 117 g/m2
- 1 x stokineta  36,5x72 cm 2-warstwowa
- 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm,
wykonana  z   chłonnego  laminatu  2-warstwowego  na  całej  powierzchni  (polipropylen,  polietylen)   bez
zawartości  pylących  i  łatwopalnych  włókien  celulozy  i  wiskozy  (  współczynnik  pylenia≤1,9  log10)   
o gramaturze 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów > 200cm H2O. 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. Sterylizacja tlenkiem etylenu. I klasa
palności 16 CFR 1610.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 21
Pakiet 1 poz.5
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy  140x190cm  (owinięcie zestawu)
-1 x serweta nieprzylepna 91x150 cm z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) 
o gramaturze 66g/m2
-1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13cm
-1x  serweta  do  operacji  kończyn  242x300cm z  elastycznym,  samouszczelniającym się  otworem Φ 5cm
wykonana  w  części  okrywającej  pacjenta  z  laminatu,  trójwarstwowego  (polipropylen,  polietylen,
polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy,
dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów  > 200 cm H2O.
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. Sterylizacja tlenkiem etylenu.  Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.
I klasa palności 16 CFR 1610.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 22
Pakiet 3 
Prosimy  o  dopuszczenie  zestawu  obłożeń  wykonanego  z  materiału  o  odporności  na  rozerwanie  na
mokro/sucho min. 190 kPa i wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min. 88 N, pozostałe
zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.
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PYTANIE NR 23
PAKIET NR 2
Poz.  nr  1-  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  zestawu  wykonanego  z  laminatu  
2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze 55 g/m2 i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 24
PAKIET NR 2
Poz.  nr  2-5-  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  serwet  samoprzylepnych  wykonanych  
z  laminatu  2-  warstwowego  (polipropylen-  polietylen)  o  gramaturze  55  g/m2  z  dodatkowymi  padami
chłonnymi LUB
serwet samoprzylepnych wykonanych z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze
55 g/m2?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 25
PAKIET NR 2
Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z wycięciem U wykonanej z laminatu
2- warstwowego o gramaturze 55 g/m2 w rozmiarze 225 x 280 cm z wycięciem „ U” 10 x 95 cm? Pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 26
PAKIET NR 2
Poz.  nr  7-  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  serwety  wykonanej  z  laminatu  
2- warstwowego w rozmiarze 45 x 75 cm lub 50 x 50 cm? Pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar serwety 50 x 50 cm. 

PYTANIE NR 27
PAKIET NR 2
Poz. nr 9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 35 x 80 cm 
z pakowanymi niezależnie od niej dwoma taśmami lepnymi?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na powyższe pytanie należy traktować jako obowiązujące zmiany i dopuszczenia do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz załączników.

MODYFIKACJE
Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  modyfikuje  SIWZ  
w następujący sposób:

1. W SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:  
[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 
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a)  miejsce  składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,  przy  
ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 06/10/2017r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji,
przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 06/10/2017r., do godz. 10:30....]

zapisem:
[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a)  miejsce  składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,  przy  
ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 11/10/2017r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji,
przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 11/10/2017r., do godz. 10:30....]

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, przedłużeniu na dzień 11.10.2017 r., ulega termin składania 
i otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem
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