Oleśnica, 29.05.2019r.
Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i
ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986),
w związku z zapytaniami do przetargu nieograniczonego na "Dostawy materiałów higienicznych, obłożeń i
pieluchomajtek”, Nr sprawy PZS/PN/9/2019 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 551355-N-2019 dnia
23.05.2019r.,)
ODPOWIEDZI
Pakiet 3 pozycja 1-2
Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu samoprzylepnych etykiet?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 3 pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 3 pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 17 nitkowe 16 warstwowe?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 3 pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, spełniające pozostałe
wymagania SIWZ?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarze XL o długości 138cm bądź XXL – 57cm (+/-3cm)?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietami o długości 7,5cm z dwoma ręcznikami o wymiarach 30 x 30cm, na
opakowaniu 4 naklejki typu TAG?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę włókninową?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści fartuch o właściwościach: wytrzymałość na wypychanie na sucho 268,9kPa, na mokro 262
kPa?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie i parametrach:
Zestaw serwet do cięcia cesarskiego:
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2:
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
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•
•

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na
sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H 2O.
Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4
etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się
następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji otolaryngologicznych o składzie i parametrach:
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na
sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H 2O.
Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.
Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2
i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety
samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie i parametrach:
Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze
30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na
sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H 2O.
Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 600%.
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz
4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:
Zestaw serwet do cystoskopii o minimalnym składzie:
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm
• 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150
cm.
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Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na
sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H 2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność
warstwy zewnętrznej min. 350%.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4
etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 7 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych
ilości?
Odp.: proszę wycenić zgodnie z SIWZ,. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu produktu na op. Handlowe a’25.
Pakiet 7 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o perforacji co 37,5cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.: dopuszczam
Pakiet 7 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści serwetę, która posiada na opakowaniu 4 naklejki typu TAG?
Odp.: dopuszczam
Pakiet 7 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16 x 250cm?
Odp.: dopuszczam
Pakiet 7 pozycja 7-8
Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną o skuteczności filtracji BFE ⩾ 98%?
Odp.: dopuszczam
Pakiet 7 pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny męski wykonany z włókniny polipropylenowej, pakowany w woreczek
foliowy?
Odp.: dopuszczam
Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 2
Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 1 – ZESTAW UNIWERSALNY – do
osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. Opisany skład zestawu
uniwersalnego znajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje asortyment, który
posiadają tylko nieliczne firmy wraz
z obłożeniem uniwersalnym będącym w ofertach innych
wykonawców, a różniący się niuansami, ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie
takie jest niezgodne z ustawą PZP.
Odp.: nie wyrażam zgody
Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 poz. 1 niżej opisanego zestawu minimalnie różniącego
od opisanego w SIWZ?
- 1 szt serweta na stół instrumentariuszki ( owinięcie zestawu) 150x190cm. W centralnej strefie absorbcyjnej o szerokości
min. 65cm wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o całkowitej gramaturze min. 79g/m2. Warstwy boczne wykonane z folii PE o grubości min . 50µm
- 1 szt. osłona na stolik Mayo 75-80 x 145-155 cm, wykonana z umożliwiającej łatwiejszą aplikację piaskowanej Folii
PE o grubości min 50 µm, posiadające wzmocnienie chłonne o długości 85cm. Szerokość wzmocnienia min. 60cm
- 2szt. ręcznik celulozowy, gramatura 55 g/m2, rozmiar 30,5x34cm.
- 1 szt. taśma samoprzylepna
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- 1 szt. samoprzylepna serweta 75x90cm
- 1 szt. samoprzylepna serweta chirurgiczna, rozmiar 240 x150cm- taśma samoprzylepna min. 90 cm na dłuższym boku,
- 1 szt. samoprzylepna serweta chirurgiczna, rozmiar 180x180cm- taśma samoprzylepna min. 90 cm na dłuższym boku,
Serwety glówne wykonane z laminatu 2-warstwowego ( jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura 60g/m2. Wyrób
zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety
do wklejania do protokołu medycznego. Mininalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu: - odporność na przenikanie cieczy 165 cmH2O według PN EN 20811-wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 168kPa wedłuh PN EN ISO 13938-1
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 1, poz.1-2:
Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem w rozmiarze 8x6 cm?
Odp.: dopuszczam
Zadanie 1, poz.3, 11:
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny o gramat. 35 g/m2 w rozmiarze 160 x 210 cm?
Odp.: dopuszczam
Zadanie 1, poz.4
Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?
Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 1, poz.5:
Czy zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny typu TMS, pakowaną w torebkę z folii bez etykiety i składzie:
Skład
NIEBIESKI
powłoka
200 x 150cm
powłoczka
90 x 75cm
prześcieradło 210 x 150cm
Odp.: dopuszczam
Zadanie 1, poz.6:
Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym, dużym, długość 110 cm, z rozcięciem na całej długości?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 1, poz.8:
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x150 cm?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 2, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Elementy
Ilość szt.
serweta z przylepcem
1
serweta z przylepcem
1
serweta z przylepcem - przylepiec na
2
szerszym boku
taśma medyczna
1
serweta na stół instrum.
1

Rozmiar cm
240x150
180x170
90x75
50x9
190x150

serweta na stolik Mayo
1
145x80
serwetki do rąk z włókniny
2
40x20
kompresowej o gramat. 40 g/m2
Serwety w poz. 1-3 o odporności na przenikanie cieczy >250 cm H2O oraz wytrzymałości na wypychanie na
sucho/mokro > 150 kPa
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 2, poz.1
Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?
Odp.: nie wyrażam zgody
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Zadanie 5, poz.1:
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki z elastycznymi skrzydłami bocznymi, których budowa pozwala na optymalne
dopasowanie wyrobu do ciała pacjenta, nie posiadające dodatkowego systemu wchłaniania?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 5, poz.1:
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonnościach zbliżonych do określonych przez Zamawiającego:
- M (dzienne) co najmniej 2200 g
- L (dzienne) co najmniej 2500 g
- M (nocne) co najmniej 2800 g?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 5, poz.1rozmiar M:
Czy należy zaoferować pieluchomajtki o obwodzie bioder/brzucha od 75-110 cm?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 5, poz.1 rozmiar L:
Czy należy zaoferować pieluchomajtki o obwodzie bioder/brzucha od 100-150 cm?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pytanie dot. projektu umowy:
1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego
kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma
miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia
umowy przekroczy 3%?
Odp.: nie wyrażam zgody
2.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści:
„Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy
Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć
skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 1, poz.3,5,7,11
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3,5,7,11 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych
ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a
Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odp.: Nie wyrażam zgody
Zadanie 1, poz. 3
Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 160 cm x 210 cm, o gramaturze min. 25 g/m2, wykonane z
jednowarstwowej włókniny polipropylenowej?
Odp.: dopuszczam
Zadanie 1, poz. 3
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, składane oddzielnie.
Odp.: proszę wycenić jak w SIWZ. Zamawiający dopuszcza zakup produktu na op. handlowe
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Zadanie 1, poz.7
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp.: proszę wycenić jak w SIWZ. Zamawiający dopuszcza zakup produktu na op. handlowe
Zadanie 1, poz.7
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach,
wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym
ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?
Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 1, poz.7
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 1, poz.7
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 1, poz.11
Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 160 cm x 210 cm, o gramaturze min. 25 g/m2, wykonane z
jednowarstwowej włókniny polipropylenowej?
Odp.: dopuszczam
Zadanie 1, poz. 11
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, składane oddzielnie.
Odp.: proszę wycenić jak w SIWZ. Zamawiający dopuszcza zakup produktu na op. handlowe
Zadanie 3, poz. 5,7-8,10-11
Czy zamawiający wydzieli poz. 5,7-8,10-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 3, poz. 3-4
Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się
w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 3, poz. 3-4
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm,
pakowaną indywidualnie , sterylną?
Odp.: dopuszczam
Zadanie 3, poz. 3-4
Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje
się na opakowaniu typu folia-papier?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 3, poz. 3-4
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 1 szt. z przeliczeniem ilości.
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 7, poz. 1,3-4,7-11
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,3-4,7-11 z pakietu 7. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 7, poz. 1
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Czy zamawiający dopuści ochraniacze bez warstwy antypoślizgowej, o wymiarze 16 cm x 40 cm?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 7, poz. 1
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości.
Odp.: dopuszczam
Zadanie 7, poz. 3
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim
dokumentem?
Odp.: dopuszczam
Zadanie 7, poz. 3
Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?
Odp.: dopuszczam
Zadanie 7, poz. 3
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej
wchłanialności?
Odp.: dopuszczam
Zadanie 7, poz. 3
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?
Odp.: dopuszczam
Zadanie 7, poz. 3
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?
Odp.: dopuszczam
Zadanie 7, poz. 3
Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?
Odp.: dopuszczam
Zadanie 7, poz. 3
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 7, poz. 3
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm
i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 7, poz. 3
Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?
Odp.: dopuszczam
Zadanie 7, poz. 9
Czy zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej>
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Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 7, poz. 9-11
Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię
magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i
wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.
Odp.: dopuszczam
Zadanie 7, poz. 11
Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2,
w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ;
długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 7, poz. 11
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości.
Odp.: dopuszczam
Zadanie 2
Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2, odporności na przenikanie cieczy 200 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 161 kPa oraz następującym składzie:
- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona ( zgodnie z SIWZ ) 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 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 30 x 33 cm, 55 g/m2 ?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Dotyczy pakietu nr. 1 poz. 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z prześcieradłem włókninowym
w rozmiarze 160 x 200 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?
Odp.: dopuszczam
Dotyczy pakietu nr. 1 poz. 5
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z kompletem pościeli o
wymiarach poszwy na kołdrę 150 x 200 cm oraz prześcieradła o wymiarach 150 x 200cm z zachowaniem pozostałych
parametrów?
Odp.: dopuszczam
Dotyczy pakietu nr. 2 poz. 4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu nr. 2 pozycji nr. 4 - sterylnej serwety absorpcyjnej co
zwiększy możliwość złożenia większej liczby ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór korzystniejszej oferty.
Odp.: nie wyrażam zgody
Dotyczy pakietu nr. 2 poz. 6
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z przezroczystym fartuchem
foliowym w rozmiarze 71 x 116cm lub 71 x 180 cm pakowanym pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100 szt.
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet nr 1, poz. 1
Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie poz. 4 z
pakietu 6 i utworzenie z niej osobnego pakietu.
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 1 – dotyczy Zadanie nr 2
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania wyrazi zgodę na wydzielenia z Zadania nr 2 poz.
1 , stworzenia z niej odrębnego zadania oraz dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym
składzie i wymiarach:
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1) Serweta z taśmą lepną 175 x 175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej,
w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1 szt.
2) Serweta z taśmą lepną 240 x150 cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej
, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1 szt.
3) Serwety z taśmą lepną 75 x 90cm, budowa warstwowa , dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej
– 2 szt.
4) Serweta na stół 150 x 190 cm, warstwa chłonna 75 x 190 cm – 1 szt.
5) Taśma lepna nieprzepuszczalne elastyczna 9 x 49 cm – 1 szt.
6) Ręczniki chłonne 18 x 145 cm, warstwa chłonna 65 x 85 cm – 1 szt.
7) Osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, warstwa chłonna 65 x 85cm, - 1 szt.
Parametry materiałów:
- serwety z poz. 1,2,3 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego ( włóknina wiskozowa 23g/m2/ folia
PE 40µ / włóknina celulozowa 20g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny o gram. 50g/m2
- serweta z poz. 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55µ / włóknina 23g/m2
- taśma lepna z poz. 5, laminat włóknina poliestrowa 40g/m2 / folia PE 27,5µ,- osłona z pozycji 7 wykonana z folii PE o
grubości 60 µ wzmocniona w strefie blatu stolika włóknina wiskozowa 27g/m2,
Proponowany przez nas zestaw był używany w Państwa placówce w poprzednich latach i nie było z Państwa strony
reklamacji oraz zastrzeżeń jakościowych.
Odp.: dopuszczam
Dotyczy Zadanie 4
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjność postępowania dopuści możliwość zaoferowania w poz. 1
kompletu chirurgicznego jednorazowego użytku ( bluza + spodnie), zgodnego z normą PN EN 13795, przeznaczonego
do stosowania prze personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, wykonanego z antystatycznej ,
nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2. Krój uniseks. Bluza posiada krótki rękaw,
trzy kieszenie ( jedna w okolicy klatki piersiowej i dwie w dolnej części), pod szyją okrągły kołnierzyk wykończony
szwem overlock oraz widoczną przed rozłożeniem metką z rozmiarem. W prawej kieszenie znajduje się podwójny
organizer na długopisy. Spodnie posiadają troki wykonane z identycznego materiału i nogawki bez ściągaczy. Kolor
Zielony. Bluzy, spodnie pakowane osobno z możliwością indywidualnego doboru rozmiaru. Dostępne rozmiary : S, M,
L, XL, XXL.
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie nr 4
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania dopuści możliwość zaoferowania w poz. 2
sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu Spunlaced o gramaturze 68g/m2, zawierającej pulpę
celulozową i włókninę. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o
długości min. 8 cm. Troki przeszyte do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiające sterylna aplikację zarówno z
przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch pakowany z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 40
x 33cm ( +/- 1%) oraz zawinięciem w papier krepowy * jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem).
Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie- na sucho min. 214 kPa ( w strefie krytycznej mniej krytycznej);
odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 24cm H2O. Nadruk rozmiaru spełniającej przez fartuch
normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie
folia- folia, sterylizowany radiacyjnie. Podwójnie pakowany w karton transportowy oraz karton czysty, wyposażony w
dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego fartucha, rozmiar XL – dł. 132 cm.
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie nr 4
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postepowania dopuści możliwość zaoferowania
w poz. 4 sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:
1. Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175 x250x 300 cm posiadającą otwór
o wymiarach 38 x 32cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki
o wymiarach 18 x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o
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wymiarach 100 x 80 cm, wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów
………………………………………………………………………………………….175/250x300 szt. 1
2. Serweta – owinięcie noworodka………………………………………………………….90x120
szt.1
3. Taśma samoprzylepna………………………………………………………………..……..9x49
szt. 1
4. Ręczniki chłonne…………………………………… ……………………………………..18x25
szt. 4
5. Osłona na stoli Mayo…………………………………… ……………………………………79x145 szt. 1
6. Serweta na stolik ( owinięci ezestawu) ………………………………………………….……150x190 szt. 1
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie nr 4
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania dopuści możliwość zaoferowania w poz.5
sterylnego zestawu do tarczycy o następującym składzie:
1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 11 x11………………………………………..200/280x350 szt. 1
2. Taśma samoprzylepna typu RZEP………………………………………………………..2,5x30 szt.1
3. Taśma samoprzylepna…………………………………………………………...………18 x 25 szt. 1
4. Ręczniki chłonne……………………………………………………………..… ………18x25 szt. 4
5. Osłona na stolik Mayo…………………………………………………………….……..79 x45 szt. 1
6. Serweta na stolik ( owinięcie zestawu)…………………………………………………..150x190 szt.1
Odp.: zgodnie z SIWZ
Dotyczy Zadania 4
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania dopuści możliwość zaoferowania w poz. 6
sterylnego zestawu uniwersalnego o następującym składzie:
1. Serweta górna z taśmą samoprzylepną – ekran anestezjologiczny……………….……240x150 szt. 1
2. Serwety boczne z tasmą samoprzylepną………………………………………………….90x75 szt. 2
3. Serweta dolna z taśmą samoprzylepną…………………………………………………..175x175 szt.1
4. Taśma samoprzylepna……………………………………………………………………..9x48 szt. 1
5. Ręczniki chłonne…………………………………………………………………………18x25 szt. 4
6. Osłona na stolik Mayo…………………..………………………………………………79x145 szt. 1
7. Serweta na stolik ( owinięcie zestawu)…………………………………………………150x190 szt. 1
Odp.: zgodnie z SIWZ
Dotyczy Zadania nr 4
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania dopuści możliwość zaoferowania w poz. 7
sterylnego zestawu do cystoskopii o następującym składzie:
1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 100/152x220cm, posiadająca otwór w okolicach krocza o wymiarach 9
x18cm, organizator przewodów i sito (20 x25cm)…………………..100/152x220 szt.1
2. Osłony na kończyny…………………………………………………………….………..75x120 szt.2
3. Serweta na stolik- ( owinięcie zestawu)…………………………………….………….150x190 szt. 2
Odp.: zgodnie z SIWZ
Dotyczy: Zadanie 1 poz. 3
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania prześcieradło włókninowe z polipropylenu, gramatura 20g ?
Odp.: dopuszczam

p.o. Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
lek. med. Tomasz Uher
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