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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: DZP.270-7/12 

                            Piekary Śląskie 07.03.2012r. 
 
 
 
 
 

                           …………………………… 
 

                           …………………………… 
 

                          …………………………… 
 

 
 
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
ObłoŜenia 2012. 

Numer ogłoszenia: 61722 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012 
 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba  
w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby  
o wyjaśnienia zapisów SIWZ, na które to zamawiający odpowiada:  

PYTANIE 1 

Pakiet 1; 
Pozycja 1; 
Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano prześcieradło jednorazowe w rolkach o 
szerokości 50 cm, o długości 50 m i perforacji co 50cm (1 rolka=100 odcinków )? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.  

PYTANIE 2 

Pakiet 1; 
Pozycja 2; 

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 2 zaoferowano prześcieradło w rozmiarze 160x210cm? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.  

PYTANIE 3 

Pakiet 1; 
Pozycja 1; 3; 

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 i 3  zaoferowano zestawy z taśmami lepnymi w rozmiarze 
9x49cm spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

PYTANIE 4 

Pakiet 3; 
Pozycja 2; 
Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 2 zaoferowano zestaw z dwiema ściereczkami do osuszania 
rąk spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

PYTANIE 5 

Pakiet 4; 
Pozycja 1-4; 

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1-4 zaoferowano serwety wykonane z mocnego, 
dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu bez zawartości wiskozy w składzie, spełniające 
wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 6 

dotyczy rozdz. 8 pkt. 5 SIWZ  

Obowiązująca norma PN EN 13795 1-3 wyraźnie odnosi się do wartości parametrów granicznych 
wymaganych dla gotowych, sterylnych juŜ wyrobów oraz metod testowych wg których powinny 
być one zbadane a nie do materiałów z jakich zostały one wyprodukowane. Czy Zamawiający 
wymaga zatem aby do oferty załączone zostało nie tylko oświadczenie o zgodności zaoferowanych 
wyrobów z norma PN EN 13795 1-3 ale równieŜ karty techniczne gotowych, sterylnych juŜ 
wyrobów podlegających normie, co umoŜliwi Zamawiającemu faktyczne zweryfikowanie 
zgodności zaoferowanych sterylnych wyrobów z wymogami normy PN-EN 13795 1-3 a tym 
samym z zapisami SIWZ?  

Odpowiedź: .  
Zamawiający wymaga kart technicznych z opisem  dla gotowych wyrobów z pakietów 3,4,5 . 

PYTANIE 7 

Pakiet 2; 
Pozycja 1; 
Czy Zamawiający dopuści w zestawie: 
Serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm 
Serweta główna 260 x 200 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 6,5 x 90 cm dostosowanym do 
operacji na biodrze 
Rękaw na kończynę 35 x 120 cm 
serweta operacyjna samoprzylepna 170 x 300 cm 
serweta operacyjna nieprzylepna 150 x 150 cm 
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
Serwety o gramaturze 54g/mkw, a w obszarach krytycznych 110 g/mkw. 
Klej trwały dla zachowania czystości pola operacyjnego. 
reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.  
 
PYTANIE 8 
Pakiet 2; 
Pozycja 2; 
Czy Zamawiający dopuści w zestawie: 
Serweta na stół narzędziowy 190 x 140 cm 
serweta przylepne 90 x 100 cm 
serweta przylepna 300 x 170 cm 
serweta przylepna 200 x 175 cm 
ręczniki o wymiarze 33 x 33 cm 
taśma o wymiarze 10 x 50 cm 
Serwety o gramaturze 54g/mkw, a w obszarach krytycznych 110 g/mkw. 
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Klej trwały dla zachowania czystości pola operacyjnego. 
Opakowanie folia-papier. 
Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.  
 
PYTANIE 9 
Pakiet 1; 
Pozycja 3; 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych z gipsem naniesionym po obu stronach 
materiału nośnego z zawartością gipsu naturalnego min 94%, nawiniętych na rolkę z ekologicznej 
tektury. 
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.  

PYTANIE 10 

Pakiet 2; 
Pozycja 4; 
Czy zamawiający dopuści w zestawie: 
Serweta operacyjna w rozmiarze 320 x 200 cm 
serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm 
rękaw na kończynę 25 x 80 cm 
taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
dodatkowo 2 ręczniki celulozowe 
Serwety o gramaturze 54g/mkw. 
Klej trwały dla zachowania czystości pola operacyjnego. 
Opakowanie folia-papier. 
Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odpowiedź: W pakiecie 2 nie ma pozycji 4.  

PYTANIE 11 

Pakiet 3; 
Pozycja 1; 
Czy Zamawiający dopuści w tym zestawie:  
Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 140  x  190  cm  
Serweta samoprzylepna o wym. 200 x 175 cm .  
Taśma samoprzylepna 10 x 50 cm.  
Ręczniki do osuszania rąk 33 x 33 cm, 4 szt.  
Gramatura materiału 54 gr/mkw, a w obszarze krytycznym 110 g/mkw. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.  
 
PYTANIE 12 
Pakiet 3; 
Pozycja 2; 
Czy Zamawiający dopuści w tym zestawie:  
Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 140  x  190  cm.  
Serweta główna o wym 200 x 320 cm z samouszczelniającymi się elastycznymi otworami 5 i 7 cm 
oraz z jednym podłączeniem do ssaka.  
Osłona na kończynę o wym 25 x 80 cm.   
2 ręczniki do osuszania rąk 33 x 33 cm  
Gramatura materiału 54 gr/mkw. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
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PYTANIE 13 

Pakiet 3; 
Pozycja 3; 
Czy Zamawiający dopuści  w tym zestawie:  
Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 140  x  190  cm.  
Serweta główna o wym. 245 x 320 cm.  
Osłona na kończynę o wym 25 x 80 cm.  
2 ręczniki celulozowe  
Dodatkowa serweta nieprzylepna 150 x 150 cm 
Gramatura materiału 54 gr/m2, a w obszarze krytycznym 110g/mkw.  
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

PYTANIE 14 

Pakiet 4; 
Pozycja 1; 
Czy Zamawiający dopuści sewetę o gramaturze 74g/mkw? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

PYTANIE 15 

Pakiet 4; 
Pozycja 2; 
Czy Zamawiający dopuści sewetę o gramaturze 74g/mkw? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

PYTANIE 16 

Pakiet 4; 
Pozycja 3; 
Czy Zamawiający dopuści sewetę o gramaturze 74g/mkw? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

PYTANIE 17 

Pakiet 4; 
Pozycja 4; 
Czy Zamawiający dopuści sewetę o wym. 45 x 75 cm i gramaturze 74g/mkw? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

PYTANIE 18 

Pakiet 1; 
Pozycja 1; 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pakietu 1 poz. 1 podkładu ochronnego 
celulozowo-foliowego w rolce o szerokości 50 cm, długości 50m, z perforacją co 38cm, z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

PYTANIE 19 

Pakiet 1; 
Pozycja 2; 
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowania w ramach pakietu nr 1 poz. 2 prześcieradła włókninowego 
o wymiarowaniu 160x210cm? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.  
 

PYTANIE 20 

Pakiet 4; 
Pozycja 5; 
Czy Zamawiający dopuści sewetę o wym. 200 x 260 cm z wycięciem U  o wym. 95 cm x 6,5 cm o 
gramaturze na całej powierzchni 54 gr/m2.Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

PYTANIE 21 

Pakiet 4; 
Pozycja 6; 
Czy Zamawiający dopuści sewetę o wym. 45 x 75 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

PYTANIE 22 

Pakiet 4; 
Pozycja 7; 
Czy Zamawiający dopuści osłonę o wym 35 x 80 cm z taśmami lepnymi pakowanymi oddzielnie? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

PYTANIE 23 

Pakiet 1; 
Pozycja 1; 
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm i długości 38cm, rolka o długości 50m z 
przeliczeniem zamawianej długości? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

PYTANIE 24 

Pakiet 1; 
Pozycja 2; 
Czy Zamawiający dopuści podkład o rozmiarze 150x200cm lub 160x210cm? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE 25 

Pakiet 1; 
Pozycja 1-2;4; 
Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 75g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

PYTANIE 26 

Pakiet 4; 
Pozycja 3; 
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Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 75g/m2 oraz rozmiarze 150x180cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

PYTANIE 27 

Pakiet 4; 
Pozycja 5; 
Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 51g/m2, w obszarze krytycznym 161g/m2,  
wytrzymałości na  rozrywanie min. 95kpa, o rozmiarze 150x200cm, z wycięciem w kształcie U  o 
wym. 6x65cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

PYTANIE 28 

Pakiet 4; 
Pozycja 7; 
Czy Zamawiający dopuści osłonę o rozmiarze 30x80cm z 1 taśmą lepną oraz dodatkowa taśmą 
pakowaną osobno? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

PYTANIE 29 

Pakiet 5; 
Pozycja 2; 
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 85x85cm? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

PYTANIE 30 

Pakiet 5; 
Pozycja 3; 
Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze min. 65g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

PYTANIE 31 

Pakiet 5; 
Pozycja 4; 
Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozmiarze 30x40cm, bez sztywnika? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

PYTANIE 32 

Pakiet 5; 
Pozycja 5; 
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Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:  górna z elastyczną gumką 
100 x 160 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

PYTANIE 33 

Pakiet 1; 
Pozycja 2; 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradła 210 x 160 cm w kolorze niebieskim? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE 34 

Wzór umowy 
Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno 
zamówiony przez Zamawiającego? 
Odpowiedź:  
Procent został określony we wzorze umowy. 

PYTANIE 35 

Wzór umowy 
Czy w razie braku moŜliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 
cenie?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

PYTANIE 36 

Wzór umowy 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać moŜliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 
obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
MODYFIKACJE: 
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Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść SIWZ 
w następujący sposób: 
1. W SIWZ w pkt  8. W celu potwierdzenia, Ŝe dostawy spełniają wymagania 

zamawiającego do oferty naleŜy dołączyć: dodaje się zapis „6. Karty techniczne gotowych 
wyrobów z opisem – dla kaŜdej pozycji z pakietów 3,4,5” 

2. W SIWZ w pkt  13. Termin składania i otwarcia ofert.  zapisy „09.03.2012” 
zastępuje się zapisami „13.03.2012” 
 

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach 
przedłuŜa się termin składania i otwarcia ofert na dzień 13.03.2012. Godziny pozostają bez zmian. 
 

 

Z powaŜaniem 

 
 


