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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  

Dostawa obłożeń. 

Numer ogłoszenia: 54947 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013 
 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba  

w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iż 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 nr 1 

Pozycja nr 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych podkładów ochronnych na rolce o 

szerokości 50cm z perforacją co 38cm i długości rolki 50mb z odpowiednim przeliczeniem rolek na 

2400szt? 

Oświadczamy, że proponowane przez nas podkłady pasują do podajników kozetkowych 55 CrNi 

Weber. 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 2 

Pakiet nr 2 

Pozycja nr 1,2 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr.2 pozycji 1,2 wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 

samoprzylepnej o wymiarach 183x183cm pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ? 

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ 

PYTANIE 3 

Pakiet nr 2 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 2 wymaga opakowań typu MultiVac, gwarantujących sterylność 

materiału bez ryzyka skażenia produktu podczas transportu i przechowywania? 

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY NIE WYMAGA , ALE DOPUSZCZA TAKI RODZAJ 

OPAKOWAŃ 

PYTANIE 4 

Pakiet nr 2 

Pozycja nr 2 
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Czy Zamawiający w Pakiecie nr.2 pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 serwet 

samoprzylepnych o wymiarach 75x100cm oraz 1 serwety do nakrycia stolika Mayo o wymiarach 

80x145cm, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ? 

Odpowiedź: TAK,  TAKIE SERWETY I W TEJ ILOŚCI  ZOSTAŁY OPISANE 

PYTANIE 5 

Pakiet nr 2 

Pozycja nr 2 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr.2 pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 taśmy 

samoprzylepnych o wymiarach 10x55cm, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ? 

Odpowiedź: TAK, TAKA TAŚMA W  ILOŚCI 1 SZT ZOSTAŁA OPISANA 

 

PYTANIE 6 

Dotyczy pkt. 18 SIWZ Istotne dla trony postanowienia umowy, ust.1. 

• Prosimy Zamawiająceg o zmianę zapisu postanowienia umowy w powyższym paragrafie 

„Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia w 

życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego, przy czym 

zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez 

zmian”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmodyfikuje zapis. 

PYTANIE 7 

Pakiet nr 2 

Poz. nr 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z włókniny o gramaturze 

55g/m2  , obszary wzmocnione o gramaturze 110 g./m2 odporność na penetrację płynów > 150 cm 

H2O w następującym składzie:  

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 

1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm 

1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm; wycięcie „U” 6,5 x 90 cm  

(wzmocnienie 160 x 150 cm) 

1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm  

1 serweta operacyjna 75 x 90 cm 

1 osłona na kończynę 35 x 120 cm 

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 

4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 

Klej trwały dla zachowania czystości pola operacyjnego. Opakowanie folia-papier. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 8 

Pakiet nr 2 

Poz. nr 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z włókniny o gramaturze 

55g/m2  , obszary wzmocnione o gramaturze 110 g./m2 odporność na penetrację płynów > 150 cm 

H2O w następującym składzie:  

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 
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1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 

2 samoprzylepne serwety operacyjne 90 x 100 cm (wzmocnienie 45 x 75 cm) 

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 

4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 

Klej trwały dla zachowania czystości pola operacyjnego. Opakowanie folia-papier. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 9 

Pakiet nr 2 

Poz. nr 3 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z włókniny o gramaturze 

55g/m2  , obszary wzmocnione o gramaturze 110 g./m2 odporność na penetrację płynów > 150 cm 

H2O w następującym składzie:  

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 

1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm 

1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm 

1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 

2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 

Klej trwały dla zachowania czystości pola operacyjnego. Opakowanie folia-papier. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 10 

Pakiet nr 3 

Poz. nr 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z włókniny o gramaturze 

55g/m2  , obszary wzmocnione o gramaturze 110 g./m2 odporność na penetrację płynów > 150 cm 

H2O w następującym składzie:  

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (wzmocnienie 45 x 60 cm) 

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 

4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 

Klej trwały dla zachowania czystości pola operacyjnego. Opakowanie folia-papier. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODĘ 

PYTANIE 11 

Pakiet nr 3 

Poz. nr 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z włókniny o gramaturze 

55g/m2  , obszary wzmocnione o gramaturze 110 g./m2 odporność na penetrację płynów > 150 cm 

H2O w następującym składzie:  

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 

1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm 

1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm 



4 

 

1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 

2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 

Klej trwały dla zachowania czystości pola operacyjnego. Opakowanie folia-papier. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 12 

Pakiet nr 3 

Poz. nr 3 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z włókniny o gramaturze 

55g/m2  , obszary wzmocnione o gramaturze 110 g./m2 odporność na penetrację płynów > 150 cm 

H2O w następującym składzie:  

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 

1 serweta do zabiegów na kończynie 320 x 245 cm; Ø 7 x 10 cm  (wzmocnienie 150 x 105 cm) 

1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm 

1 osłona na kończynę 25 x 80 cm  

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 

2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 

Klej trwały dla zachowania czystości pola operacyjnego. Opakowanie folia-papier. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 13 

Pakiet nr 4 

Poz. nr 4 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45cm x 75cm lub 

rozmiarze 75cm x 75cm pozostałe parametry spełnione? 

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SERWETY W ROZMIARZE 75 X 75 CM 

PYTANIE 14 

Pakiet nr 4 

Poz. nr 5 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z włókniny o gramaturze 

55g/m2, obszary wzmocnione o gramaturze 110 g./m2 tj. Samoprzylepna serweta wzmocniona z 

wycięciem U o wymiarach 260 x 200 cm /wycięcie 95 x 6,5 cm (wzmocnienie o wymiarach 160 x 

150 cm) ? 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 15 

Pakiet nr 4 

Poz. nr 6 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45cm x 75cm pozostałe 

parametry spełnione? 

Odpowiedź: TAK, AMAWIAJACY WYRAZA ZGODĘ 

PYTANIE 16 

Pakiet nr 4 

Poz. nr 7 
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Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej taśmy lepnej w rozmiarze 10cm x 

50cm? 

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJACY WYRAŻA  ZGODĘ 

PYTANIE 17 

Pakiet nr 4 

Poz. nr 8 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony z włókniny dwuwarstwowej w 

rozmiarze 35cm x 80cm oraz osobno dołączone do osłony 2 taśmy lepne w rozmiarze 10cm x 

50cm? 

LUB 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę z włókniny 

dwuwarstwowej w rozmiarze 35cm x 70cm łącznie z 2 taśmami lepnymi w rozmiarze 10cm x 

50cm? 

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA OSŁONY NAKOŃCZYNE  W ROZMIARZE 35 

X 80 CM ORAZ OSOBNO DOŁĄCZONE DO ODŁONY 2 TAŚMY LEPNE 10 X 50  CM 

PYTANIE 18 

Pakiet 2 poz.1  

Czy Zamawiający dopuści zestaw w 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 z wycięciem U o wym. 200 x 260cm                                                                                                                                                                                       

Serweta   z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i  

2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . 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 300cm                                                                                                                                                                                                               

Serweta  samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody 

,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . 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 180cm                                                                                                                                                                                                                   

Serweta z włókniny, samoprzylepna                                                                                                                                                                                                                     

1 x Nogawica o wym3 5 x 120 cm                                                                                                                                                                                                                

Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, 

wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.      

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm    

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. Dodatkowo osobno pakowana taśma przylepna o 

wymiarach 10x50cm? 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 
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PYTANIE 19 

Pakiet 2 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw w 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 

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: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 20 

Pakiet 2 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw w 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 do artroskopii o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                          

Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w 

polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 

x50cm i 2oma organizerami 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.        

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm                                                                                                                                                                                                    

Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z 
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kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w 

przedniej części służące  do ufiksowania torebki,  portem do odsysania treści w  dolnej części 

worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.                                                                                                                                                                                      

Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem                                                                                                                                        

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                         

Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, 

wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.      

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm   

2x 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.   Dodatkowo 2 pojedynczo pakowane ręczniki. 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 21 

Pakiet 3 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw w 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. 150 x 180cm                                                                                                                                                                                                             

Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie 

cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.                                                                                                                                                                                                                                                           

Serweta  2-warstwowa, samoprzylepna.                                                                                                                                                                                                       

1 x Serweta o wym. 150 x 240cm                                                                                                                                                                                                            

Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie 

cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.            

2 x Serweta  o wym. 75 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.            

2 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: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 22 

Pakiet 3 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw w 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.         
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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 do artroskopii o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                          

Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w 

polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 

x50cm i 2oma organizerami 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.        

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm                                                                                                                                                                                                    

Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z 

kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w 

przedniej części służące  do ufiksowania torebki,  portem do odsysania treści w  dolnej części 

worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.                                                                                                                                                                                      

Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem                                                                                                                                        

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                         

Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, 

wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.      

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm   

2x 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: TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

PYTANIE 23 

Pakiet 3 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw w 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 do artroskopii o wym. 200 x 320cm 

Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w 

polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 

x50cm i 2oma organizerami 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.                                                                                                                                                                

1 x Nogawica 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                                    

Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 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.  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. Dodatkowo 3 osobno pakowane taśmy lepne w 

rozmiarze 10cm x 50cm? 
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Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 24 

Pakiet 5 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści pokrowce w rozmiarze 85cm x 85cm? 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 25 

Pakiet 5 poz.4 

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30cm x 40cm? 

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA 

PYTANIE 26 

Pakiet 5 poz.5 

Czy Zamawiający dopuści osłonę: 

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,                                                                                                                                                                                                        

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,                                                                                                                                                                                                                    

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

 

PYTANIE 27 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 2, poz. 1 serwety U-

kształtnej 200x260cm zamiast 228x260cm z wcięciem samoprzylepnym 20x100cm. 

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA 

PYTANIE 28 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 2, poz. 1, 2, 3, taśmy 

samoprzylepnej 10x50cm zamiast 10x55cm oraz w Pakiecie 3 poz.1,2,3 i Pakiecie 4 poz.7  

dopuszczenie taśmy 10x50 zamiast 9x49cm. 

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA 

PYTANIE 29 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie do jakiego rodzaju zabiegów 

będzie służył zestaw obłożeń operacyjnych opisany w pakiecie 2, poz.3 

Odpowiedź: ZESTAW BĘDZIE SŁUŻYŁ DO ZABIEGÓW REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ 

PYTANIE 30 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o precyzyjny opis serwety głównej 292x304 w 

pakiecie 3, poz.1 oraz o dopuszczenie tolerancji rozmiarowej +/- 5cm. 

Odpowiedź: W PAKIECIE 3 POZ. 1 NIE MA OPISANEJ TAKIEJ SERWETY 

PYTANIE 31 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 3 poz. 1,2,3, osłon 

na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm zamiast 79x145cm . 

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJACY WYRAZA ZGODĘ 

PYTANIE 32 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 3, poz. 1 zestawu 

obłożeń operacyjnych w opisanym przez Zamawiającego składzie z tą różnicą, iż zamiast 4 

ściereczek chłonnych będą 2 ściereczki w rozmiarze 35x30cm. 



10 

 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 33 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 3, poz. 2 serwety 

zabiegowej o wymiarze 200x320cm z samouszczelniającym się otworem 6x8cm z torbą do 

przechwytywania płynów z dwoma podłączeniami do ssaka z organizatorem przewodów. 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 34 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 3, poz. 3 serwety 

zabiegowej 200x320cm zamiast 220x320cm z rozciągliwym otworem 6x8cm 

Odpowiedź: TAK, ZAMAWAIAJACY WYRAŻA ZGODĘ 

PYTANIE 35 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 3, poz. 2 w serwecie 

zabiegowej-głównej rozciągliwy otwór o wymiarze 6x8cm zamiast 7cm. 

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODĘ 

PYTANIE 36 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie o jaki rodzaj serwety 

Zamawiający oczekuj w Pakiecie 4,poz. 6 czy ma to być serweta z trójwarstwowego laminatu czy z 

trójwarstwowej włókniny SMS? 

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA OBYDWA RODZAJE SERWET 

PYTANIE 37 

Pakiet 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: TAK,  ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA , NALEŻY WYCENIĆ 2400 ROLEK , 

ROLKI MUSZA PASOWAĆ DO PODAJNIKÓW KOZETKOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE W 

SZPITALU 

PYTANIE 38 

Pakiet 1  

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

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAZA ZGODĘ 

PYTANIE 39 

Pakiet 3  

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1  zaoferowano zestawy z serweta lepna w rozmiarze 

175x180cm  spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? 

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA W ZAMIAN ZA SERWETE 175 X 157 CM 

PYTANIE 40 

Pakiet 3  

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 2 zaoferowano zestaw z serweta główna w rozmiarze 

220x320cm spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? 

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA  W ZAMIAN ZA SERWETE 230 X 320 

PYTANIE 41 

Pakiet 3  
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Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 3 zaoferowano zestaw w którym serweta główna ma  otwór 

7cm spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? 

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA  

PYTANIE 42 

Pakiet 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: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 43 

Pakiet 5 

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1  zaoferowano osłone na przewody w rozmiarze 17x200cm?  

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ 

PYTANIE 44 

Pakiet 5 

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 3  zaoferowano osłonę na stolik Mayu w rozmiarze 

79x145cm  spełniającą wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? 

Odpowiedź: TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ 

PYTANIE 45 

Pakiet 5 

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 5  zaoferowano trzyczęściową osłonę na ramie C w składzie: 

 

Odpowiedź: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

PYTANIE 46 

rozdz. 8 pkt. 5 SIWZ 

Obowiązująca norma PN EN 13795 1-3 wyraźnie odnosi się do wartości parametrów granicznych 

wymaganych dla gotowych, sterylnych już 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 również karty techniczne gotowych, sterylnych już 

wyrobów podlegających normie, co umożliwi Zamawiającemu faktyczne zweryfikowanie 

zgodności zaoferowanych sterylnych wyrobów z wymogami normy PN-EN 13795 a tym samym z 

zapisami SIWZ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga. 

PYTANIE 47 

§7 pkt.2 projektu umowy  

Prosimy o zmianę zapisu umowy i w przypadku zmiany podatku VAT wprowadzenie możliwości 

zmiany ceny brutto, natomiast pozostawienia stałości cen netto.  

Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% 

na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do 

Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co 

ma miejsce w chwili obecnej). Biorąc to pod uwagę, żaden z potencjalnych Wykonawców nie może 
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pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji 

cen do przetargu zmuszeni są do brania pod uwagę ewentualnej podwyżki stawki VAT. Z kolei to 

rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego,  ponieważ spowoduje to zakup sprzętu 

medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki 

stawki VAT. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikuje zapis. 

 

PYTANIE 48 

Wzór umowy  

Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno 

zamówiony przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz. 

PYTANIE 49 

Wzór umowy:   

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 

ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 

cenie? 

Odpowiedź: Tak, zgodnie z siwz. 

PYTANIE 50 

Wzór umowy §2, pkt. 1:   

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątki, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: Tak.  

PYTANIE 51 

Wzór umowy §5, pkt. 1a:   

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości umownej 

niedostarczonego towaru? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Odpowiedzi na powyższe pytania należy traktować jako obowiązujące zmiany  
i dopuszczenia do siwz oraz załączników. Podczas wypełniania załącznika nr 4, należy powołać się 
na nr pytania, dopuszczający dany parametr. 
 

 

MODYFIKACJE 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w 

następujący sposób: 

 

1. W SIWZ w części 18. Zamawiający zastępuje zapis: „- zmiany stawek podatku VAT w 

trakcie trwania umowy. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest zmiana ustawowa 

stawek podatku VAT na przedmiot niniejszej umowy (towar). W takim wypadku 

zmianie ulegnie cena netto i podatek VAT natomiast cena brutto pozostanie 

niezmienna.” 

zapisem:  

„- zmiany stawek podatku VAT w trakcie trwania umowy. Warunkiem dokonania 

takiej zmiany jest zmiana ustawowa stawek podatku VAT na przedmiot niniejszej 
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umowy (towar). W takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto i podatek VAT 

natomiast cena netto pozostanie niezmienna.” 

 

2. W załączniku nr 2 do siwz w § 7 Zamawiający zastępuje zapis: „2. Strony ustalają, iż 

dopuszczają zmianę stawek podatku VAT w trakcie trwania umowy. Warunkiem dokonania 

takiej zmiany jest zmiana ustawowa stawek podatku VAT na przedmiot niniejszej umowy 

(towar). W takim wypadku zmianie ulegnie cena netto i podatek VAT natomiast cena brutto 

pozostanie niezmienna.” 

zapisem:  

„2. Strony ustalają, iż dopuszczają zmianę stawek podatku VAT w trakcie trwania 

umowy. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest zmiana ustawowa stawek podatku 

VAT na przedmiot niniejszej umowy (towar). W takim wypadku zmianie ulegnie 

cena brutto i podatek VAT natomiast cena netto pozostanie niezmienna.” 

 

3. W załączniku nr 2 do siwz w § 9 Zamawiający zastępuje zapis: „Umowa niniejsza 

obowiązuje przez 24 miesiące  od daty jej podpisania.” 

zapisem:  
„Umowa niniejsza obowiązuje przez 12 miesięcy od daty jej podpisania.” 

 

4. W SIWZ w części 13. Termin 19.04.2013r. składania i otwarcia ofert, zastępuje się 

terminem 23.04.2013r 

 

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w 

ofertach, zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.04.2013r. 

godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

         Z poważaniem 

 


