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WYJAśNIENiA Do sIWz 2

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące slWZ, Na
podstawie ań, 3 8 ust. 2 usta\łry Prawo zamówień publiczrych (tekst jednolity Dz,U.20l9 poz. l 843) zwanej
dalej ustawą, zamawiający przekazuje Wykonaw§om treśó pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
zadańe 2 pozyci^ 1-4
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów oraz serwet których opakowania wyposażone
są w min,jędną etykietę samoprzylepną z pełnią identyfikacją produktu?

odpowiedź:
Zgódnie z siłrz.

Pytanie nr 2:
z^datrie 2 pozlci^ 3-4
Czy z^m^wi^Jący ocżekuj e zaoferowania serwetgazowych z nitką RTG po technologicznym praniuwstępnym
finalDego produktu, który to proces zwiększa zdolności absorbcje 8azy?

odpowiedź:
Zgodńe z siwz.

Pytanie nr 3:
zadani€ 2 pozycja 5
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresówjałowych l7 N l2 W ż nitką RTG?

odpowiedź:
Zgodiie z siwz.

PytĄnie nr 4i
zadani€ 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek posiadający system aplikacji typu ,,ramka", bez wzmocnionego obrzęża,

posiadający taśmę do opisu?

odpowiedź|
Zgodnie z siwz,

Pytanie nr 5:
zadanie 2 pozycja 1

czy Zamawiający dopuści kompres
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odpowiedź|
Zgodnie z siwz,

PytĄnie nr 6:
Zadanie 3 pożycji 3

ćzy Zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną tlenkiem etyl€nu, na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do

archiwizacjidanyclr?

odpowiedź:
Zgodnie z siwz,

Pytanie nr 7|

Zadanie 3 pozycja 5

czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmialze 50 x 75 cm?

odpowi€dź|
Zgodnie ż siwz,

Pytanie nr 8|

Zadanie 4 pozycja 1

Czy Zarnawiający dopuści zestaw opetacyjny do cesarskiego cięcia o składzie:

serweta wykonana z chłoDnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w

strefie krytycznej Wyposażona we wzmocllienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2.

. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach l80cm/240cm x 300cm z otwor€m wypełnionym folią chi-

rllrgiczną, zint€8rowana Z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do ubiórki plynów
. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 §m

. ] x taśma samopruylepna o wymiarach l0 cm x 50 cm

. ] x serweta chłonna dla noworodka o \łrymiarach 75 cm x 80 §m

r l x rvzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

. l x serweta \łżmocniona na stół instrumęntalny stanowiąca owi'lięcie zestawu o §ymiarach 150 cm

x ]90 cm,
serwcta na stolik instrumentariuszki wykonana z warst*y nieprzenakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włók-

ninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 głn2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2,

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 8/m2 omz włókniny chłonnej w obszarze

wzmocnionytn o wymiarach 60 cm x i40 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2, osłona w

postaci worka w kolorze c,erwonym, składaDa teleskopowo z zaznaczonym kienrnkiem rozwijania

spełDia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na §ysokim poziomie, odporność na rozerwania sucho/mo-

kro w obsżarze krytycznym l80/172 kPa, wytruymałośó na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze kryty§z,
nylrr l l8/93 N. odporność na pęnetrację płynów w obszarze krytycznym l97 cm Hzo. Współczynnik pyle-

nia 3,4loglo. Chłonność wzmocnienia min. 6800%,?

Jeśli Zanawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wyżej wymien;onego zestawu do cięcia c€sarskiego, zwra-
camy się z prośba o wydzielenie tej pozycji do odrębnego Zadania? Podz;Ń żadani.azwiększy konkurenryj-
nośó postępowania, umożIiwi również złożenie ofeń większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie

rzeczyw jście korżystnych ofeń.

odporYiedź;
Zgodnie z siwz.

Pytanie nr9|
ZadAni€ 4 pozycja 5

Czy Zamawiaiący wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 5 z zadania 4 i utworzenie z niej odrębnego zada-
nia? Podział Zadania zwiększy konkurencyjność postęporłania, umożljrłi równięż 7,łożęnię ofert większ§j
liczbie wyko)lawców. a Państwu pozyskanię rzeczywiście korzystnych ofert,
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odpowiedź:
Z8odnie z siwz.

Pytani€ nr 10:
Zadanie 6 pozycja 5

Czy Zamawiąjący dopuści pakiet uniwersalny z torebką na płyny 50 x 50 om? Pozostałe paramelry Zgodne z

SIWZ,

odpowiedź|
Zgodnie z siwz,

Pytatrie nr 11:

zadanie 4 pozycjA 2
Cży Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z regulowaDym wycięc;em "U" do tarcżycy o
wytrzymałości laminahl podstawowe8o na wypychanie na mokro ] 85 kPa? Pozostałę parametry zgodne ż
SIWZ,

odpowiedź:
Wyrażm zgodę,

Pyłani€ nr 12:
Zadanie 4 pozycja 3
Czy Zamawiaiący wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cystoskopii Wykonanego z lamiiatu
dwuwarstwowęgo (włóknina polipropylenowa i folia polierylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2? Wytżymałość
laminatu na wypychanie na sucho l75 kPa, Da mokro 185 kPa, Pożostałe pammetry zgodne z SIWZ,

odpowi€dź:
Wyrażam z8odę,

Pytani€ nr 13|
z^d^nie 4 poży.j^ 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofercwanie zestawu serw€t uniwersalnych o następującym składzie:
l serweta na stolik instrumentarillszki l 5 0 cm x 1 90 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
l serweta na stolik Mayo 80 cm x l45 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x l80 cln z paskiem samoprzylepnym
l samoprżylepna serweta operadna l50 x 240 §m z paskiem samoprzylepnym
obłożenie pacjęnta *rykonane z ]aminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)
o gramaturże 5'7,5 glfi2. wytrzyfialość laminatu na \łypychanie na sucho 175 kPa, na mokro l85 kPa,
Pożostałe parametry zgodne z SIWZ.

odpowiedź:
Wyrażam zgodę,

Pytanie nr 14|
Zadani€ 4 pozycja 5
Czy Z^m^wi^jący wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sęrwet uniwersalnych wzmocnionych o
następującym składzie:
l serweta na stolik instrumęntariuszki 150cm x l90 cm (owinięcie zestawu)
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
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l taśma sanoprzylepna 9 cm x 50 cm
2 sanoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

l samoprz}lepna serweta operacyjna wzrlocniona l75 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym

] samop.zylepna serweta operacyjna wzmocDiona l50 x 250 cm z paskami samoprzylepn}mi

obłożenie pa;jenta \łykonine z laminatu dwuwarstwolvego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)

o gramatll;ze 57,5 g^n2. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o

wy"miarach zo x 50ń, całkowita granatura laminatu podstawowego i łaty ciłonnej 109,5 g/m2, odpornośó

na rozerwania suchołnokro w obszarze krytycznyn 250D10 kPa. Zdolnośó absorpcjicieczy 3700%, Materiał

obłożenia spełnia wymagania wysokie nomy PN EN 13?95. Zestaw posiada 2 etykiety samopfzyl9pne

zawieraiące nr katalogowy, LoT, datę Waźności oraz dane producenta, Pożostałe parametry zgodne z SIWZ,

odpowicdź:
Wyraźam zgodę,

Pytanić nr l5l
dotyczy zapi§ów sIWz
W;wiązku; występowanjęm koronawirusa w Polscę, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz

zal"c",iia Głó.'n"gó Irrspektora sanitarnego iinnych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot,

ograniczenia przeńieszczania się i pozostawania w więksżych skupiskach ludzi, zwracamy sję z prośbą o

z;ianę posta;owień SIWZiwyt^żęnj.z'ody na możliwość złożenia oferty w postaci elektfonicznej (zgodnie

ż ań. ]0a Ust,5 Ustawy PZP),
Ponadto pragniemy nadmienić, iź UZP dopnszczA, a nawęt zaleca zmianę postanowień sIWz i objęcię

wsze1kiej koiesondencji (w tyn składanie ofeft) komunikacją elektron iczną (zanądzenie 7. dnia.20_03_2020 (.

dostępne pod adreselrr: !1ll)l]ltLr.l. rll]r.go\ .Dlll|i!]ą!]!!§qil!a]]]!]]LL\4qjitjcleLlroll jcll]i§!!1!!!jz!g!Z,el]ił
l1.1,1.,rll l. zrleli )

odpo,tłi€dź:
Nie \\ylaźam zgody.

Pytanic nr lÓ:
zadźrnie nr '|
Mając na rvzględzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, aw szczególnościzapis dotyczący zachowania za§adv

uczciwej konkurencii irówneeo traktowania, zwracam się z wnioskiem o możliwość złożenia olerty w zakresie

,",|rriu'n.4 na pozycje, Podzietenie pakietu pozwoli na przystąpienie do przetalgu większej liczby
Wykonalvców. co znac7,nie zwiększy konkurcncyjllość ofert, a ZamawiająceDu pożwoli na osiągnięcie

niższyclr celr i racionalne gospodarowanie środkami publicznymi,

odpo}viedź:
Nic wyrażam zgody,

Pytanie nr 17:
zadani€,{ pozycja 1

Czy Zarnawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cesarskie8o cięcia
sklad zestawu:
l taśna przylępna 9 x 50 cm
l wzmocniona osłona a stolik Mayo 79 x 145 cm, wzlnocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
] serwetka do owiDięcia dziecka 75 x ]20 §m
] serweta do cięcia cesarskięgo l80/250 x 330 cm z torbą na Ńny 72 x 72 cm, z gąbkowym usztywnieniem,
folia operacyjna z otworem l8 x l6 cm, organizatory pEewodów,2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrlrmentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cn
obłoźenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa,

Gramatura laminatu 60g/m2, wytrzymałośó na wypychanie na mokro 138 kPa w8 metody badań EN ISo
l39]8_ 1

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie nonny PN EN ]]795. Zestaw posiada 4 ętykięty
samoprzylepn€ zawieĘjące nrkatalogowy, LoT, datę ważności nazwęmarki, dodatkowo na dwóchetykietach
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kod kreskowy. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony ki€runęk otwięrania, Selwety posiadają oznaczenia
kierunku rozkładania w postaci pikto8ramów.
cały zestaw zawinięty w serwetę na sto|ik instrumentariuszki, Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji :tlenek
etylenu) jednorazowego użytku, Zestawy pakowarre do transpol,tu podwójnie wewnętrzny dyspenser
kańonow} oraz kańon zewnętrzny tanspońowy.

odpowi€dźl
zgodnie z siwz.

Pytanie nr 18:
zada'nie 4 pozycja 2
w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 16, zwracam się z wnioskicm o wydzielenie pozycji nr 2
o oddzielonego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie
żw'ększy konkurenryjność ofen, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i mcjonalnc
gospodarowanie środkami publicznymi,

odpowi€dź:
Nie §}rźam zgody.

Pytłnie nr l9:
Zadani€ 4 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
Zestaw do cystoskopii
skład zestawu:
2 leggillsy (osłony na koilczyny) 75 x l20 cm
1 serweta do cystoskopii ]00 x 175 cm z otworem prżylepnym 9 x 15 cm
1 serw€ta na stół do instrumentarium 100 x ] 50 cm, wznocnienie 75 x 100 cm
obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebieskiej folii polietylenowej o grubości 33 pm i

nnieb;eskiej hydrofilowej włókniny polipropylenowej o całkotęj gramaturze 60 g/rr2), Materiał spełnia
wymagania PN EN 13795 dla obloźeń chirurgicznych, Wytrzymałość laminatu na Wypychanie na sucho l68
kPa. na mokro l68 kPa
Zęstaw posiada 4 etykiety samoprzylepne żawierające nr katalogowy, LoT, datę ważności, nazwę marki,
dodatkowo na dwóch etykierach kod kreskorły, Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierutlęk otwierania.

odpowiedź|
Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 20:
Zrd^ńe 4 pozycjr 4
Mając na lvżględzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności żapis dotyczący zachowania zasadv
tlcżciwej konkurencji i równe8o traktowania zwracarn się z wnioskienr o wydzielenie poz, 4 ZESTAW
UNIWERSALNY do osobnego pakietu w celu umożli\łi€nia złożenia k9]tuęĘyi!ę.i jaka&iaya
q&!ry. opisany skład zęstawu unjwęrsalnego z[ajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy
Zamawiający pakietuje asortyment, który posiadają tylko Dięliczne firmy wlaz z obłożeniem uniwęrsalnyn
będącym w ofeńach innych Wykonawców, a różniący się niuansami, o8ranicza skutecżnie moźliwość złożenia
oferty innym §ykonawcom, Działanie takiejest niezgodDe z ustawą PZP,

odpowiedź:
Ni€ wyrażam zgody,

Pytanie nr 21:
z^d^ńie 4 poLyłi^ 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
Zęstaw serwet uniwersalnych
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skład zestawu:
l serwela na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rąk 30,5x34 cm
1 serweta na stoli Mayo 79cm x l45 cm
l tasma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
2 serwęty samoprzylepne 2,warstwowe 75 cm x 90 cm
l serweta samoprzylepna 2 warstwowa 180x l80 cm
l Selweta samoprzylepna 2 , warstwowa l20 cm x 240 cm

obłożcnie pacjónta w}konane z laminatu 2-warstwowego (niebieskiej folii polietylenowej o grubości 33 pm i

nniebioski€j hyd.ofilowej włóknirry polipropytenowej o całkotej gramaturze 60 g/m2). Materiał spełnia

wymagania PN EN 13795 dla obłoźeli chirurgicznych, Wytrzymałość laminatu na wypychanie na s cho 1ó8

kPa. na mokro 168 kPa
Zestaw posiada 4 erykiety samoprzylepn€ zawierąiące nr katalogowy, LoT, datę ważności, nazwę marki,

dodatkowo na dwóch etykierach kod kroskowy, Na opakowaniu wyfźni€ zaznaczony kierunek otwierania,

odpowiedź:
Zgodnie Z siwz,

Pytanie nr ź2:
zadanie,1 pozycja 5
Czy Zarnawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Diżej opisanego zestawu?

Zeslaw Serwet uniwcrsalnych wzmocniony o minimalnym składzie:
serwety \\rykonane z chłonnego i nieprzernakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w stre-

fie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gtamatlrzę 80 glń2, zintegrowana z dwoma
podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie Wzmocnionej 140 g/m2,
. l x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
. l x sęrweta samoprzylepna o wymiarach l80cm x l80cm, Wznocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
. 2 x serw€ta sanoplżylepna o wymiaraclr 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
. ] x taśma samoplzylcpna o wyniarach 9 cm x 50 cm
. ] x wzmocniolra osłolra (serwęta) na stolik Mayo o wymiarach 79 c,n x l45 cm
, 1 x serweta wzmocniona na stół instrutnentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach l50 cm x l90

Spehia wyllagania wg no ny EN l3795- 1,2,3 na iysokim poziomi€, odporność na roZ-€rwania sucho/mokro

w obszarze krytycznyDr ] 68/168 kPa. Chłonność wzmocni€nia mitl. 68oo%.Zęstaw sterylizowany tlęnkiem ety-

lenu. opakowanie folia-Tyvec \łyposażonew informację o kierunku otwieran ia oraz 4 etykiety samoprzylepne

lypu TAG służące do archiwizacji danych, Na każdej ętykiecie samoprzylepnej, znajdują się nasĘpujące in-

fonnacje : numer ref,, data ważności, nr serii, nazwa marki oraz kod kfeskołry na dwóch etykietach. Spełnia
wymog; aktrralnej normy PN-EN 13795,

odporYiedź|
Zgodnie z siwz,

Pow),ższe wyjaśnienia SlWZ stanowią int€gralnączęść SIWZ inależyje uwzględnić W przygotowanej ofercie.
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