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                                                       Warszawa, dn. 16.09.2019  r.  

 

       

Wyjaśnienie   specyfikacji istotnych warunków zamówienia   
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu   nieograniczonego na   

           dostawę  sterylnych wyrobów jednorazowego użytku – aseptyka zabiegów chirurgicznych 

szczegółowo opisanych w pakietach 1-6, nr sprawy Pn-204/19/AR 

 
 

 
 W związku z prośbami  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w 

przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2018 r. poz.1986  z późn. zm.),  wyjaśniam co następuje: 

 

Pytanie 1 

 dotyczy pakietu nr 1 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści serwetę większą od opisanej tj, 75x90cm stanowiącą produkt równoważny,  
spełniający wymagania SIWZ? 
Odpowiedź:    

Zamawiający dopuszcza serwetę większą od opisanej tj, 75x90cm stanowiącą produkt równoważny,  
spełniający wymagania SIWZ. 
 
 

Pytanie 2 

dotyczy pakietu nr 1 poz. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłon na kończyny (dwie sterylne) bez taśmy lepnej do mocowania 
 lub z taśmą dostarczaną jako osobny produkt? 
Odpowiedź:    

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie osłon na kończyny (dwie sterylne) bez taśmy lepnej do mocowania 
 lub z taśmą dostarczaną jako osobny produkt. 

 

Pytanie 3 

Pakiet 1, pozycja 1-7 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG? 
 
Odpowiedź:    

Zamawiający dopuszcza opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG. 
 
Pytanie 4 

Pakiet 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści serwet1)ę w rozmiarze 45x45cm lub 45x75cm? 
Odpowiedź:    

Zamawiający nie dopuszcza serwet1)ę w rozmiarze 45x45cm lub 45x75cm. 
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Pytanie 5 

Pakiet 1, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści serwet2)ę w rozmiarze 45 x60cm? 
Odpowiedź:    

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet2)ę w rozmiarze 45 x60cm. 

 
 
Pytanie 6 

Pakiet 1, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o 
gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm? 
Odpowiedź:    

Zamawiający dopuszcza wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o 
gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm? 
 
 
Pytanie 7 

Pakiet 1, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch osłon na kończynę o wymiarach 70cm x 120cm, wykonanych z 

 hydrofobowej włókniny typu SMS, z taśmą lepną pakowaną osobno? 
Odpowiedź:    

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  zestawu dwóch osłon na kończynę o wymiarach 70cm x 120cm, 

wykonanych z hydrofobowej włókniny typu SMS, z taśmą lepną pakowaną osobno. 

 

 
Pytanie 8 

Pakiet 1, pozycja 5-6 
Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stół instrumentalny, wykonaną z warstwy nieprzemakalnej  
o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2, łączna gramatura w strefie 
 chłonnej - 63 g/m2 ? 
Odpowiedź:    

Zamawiający dopuszcza serwetę wzmocnioną na stół instrumentalny, wykonaną z warstwy nieprzemakalnej  
o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2, łączna gramatura w strefie 
 chłonnej - 63 g/m2. 
 

 
Pytanie 9 

Pakiet 3, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kończynę w rozmiarze 70x120cm wykonaną z włókniny typu SMS? 
 
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza zestawu z osłoną na kończynę w rozmiarze 70x120cm wykonaną z 
 włókniny typu SMS. 
 
 
Pytanie 10 

Pakiet 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem okrągłym skalowanym o pojemności 250ml wykonany z 
 polipropylenu w kolorze niebieskim zamiast tacki na płyny? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza zestawu z pojemnikiem okrągłym skalowanym o pojemności 250ml 

wykonany z polipropylenu w kolorze niebieskim zamiast tacki na płyny. 
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Pytanie 11 

Pakiet 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści serwetę służąca, jako owiniecie zestawu w rozmiarze 150x180cm? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza serwetę służąca, jako owiniecie zestawu w rozmiarze 150x180cm. 

 
 
Pytanie 12 

Pakiet 3, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw urologiczny do brachyterapii w składzie : 

1. osłona na stolik Mayo 80 x 140 cm - 1 szt  

2. Wzmocniona serweta porodowa 114cm x 150cm zintegrowana z torbą do zbiórki płynów 78cm x 80cm wyposażoną 

 w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu 

LUB 

Serweta operacyjna 75cm x 90cm 2 warstwowa 

3. gaziki o wym. 10 x 10 cm, 17 nitkowe z nitką RTG - 30 szt.,  

4. osłona na kończyny 70 x 120 cm z włókniny typu SMS - 2 szt.,  

5. serweta z taśmą lepną 75 x 75 cm z trójwarstwowego laminatu - 3 szt.,  

6. serweta 75 x 90cm (owinięcie zestawu) z dwuwarstwowego laminatu -1 szt ? 

 

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza sterylnego  zestawu urologicznego  do brachyterapii w składzie : 

1. osłona na stolik Mayo 80 x 140 cm - 1 szt  

2. Wzmocniona serweta porodowa 114cm x 150cm zintegrowana z torbą do zbiórki płynów 78cm x 80cm wyposażoną 

 w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu 

LUB 

Serweta operacyjna 75cm x 90cm 2 warstwowa 

3. gaziki o wym. 10 x 10 cm, 17 nitkowe z nitką RTG - 30 szt.,  

4. osłona na kończyny 70 x 120 cm z włókniny typu SMS - 2 szt.,  

5. serweta z taśmą lepną 75 x 75 cm z trójwarstwowego laminatu - 3 szt.,  

6. serweta 75 x 90cm (owinięcie zestawu) z dwuwarstwowego laminatu -1 szt. 

 

Pytanie 13 

Pakiet 5 
Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 30x80cm? 
Odpowiedź:    

Zamawiający dopuszcza osłonę w rozmiarze 30x80cm. 
 
 
Pytanie 14 

Pakiet 5 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG? 
Odpowiedź:    

Zamawiający dopuszcza opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG. 

Pytanie 15 

Dotyczy:  Pakiet 1 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie 1 poz. 6 sterylna serwetę na stolik instrumentariuszki 
 150 x 180 cm, wykonana z dwuwarstwowej , pełnobarierowej włókniny, Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone 
w  2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności,  
oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób)  oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim ? 
Odpowiedź:    

Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 16 

Dotyczy:  Pakiet 1 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie 1 poz. 7 sterylne osłony chirurgiczne na kończyny (dwie sterylne 
 nogawice w jednym opakowaniu) z mocnego nieprzemakalnego, nieprzezroczystego laminatu, z taśmą 

 lepną do zamocowania, rozm. 75 cm x 115 cm; Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w  2 metki samoprzylepne 
 lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii 
(dane identyfikujące wyrób)   oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim ?    
Odpowiedź:    

Zamawiający dopuszcza  w pakiecie 1 poz. 7 sterylne osłony chirurgiczne na kończyny (dwie sterylne 

 nogawice w jednym opakowaniu) z mocnego nieprzemakalnego, nieprzezroczystego laminatu, z taśmą 

 lepną do zamocowania, rozm. 75 cm x 115 cm; Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w  2 metki samoprzylepne 
 lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii 
(dane identyfikujące wyrób)   oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim.   

 
Pytanie 17 

Rozdział X: czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania,  
którego dotyczy? 

Odpowiedź:   
 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania,  
którego dotyczy. 
 
Pytanie 18 

Pakiet 1, poz. 1: czy Zamawiający dopuści serwetę 75x45cm? 
Odpowiedź:    

Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 19 

Pakiet 1, poz. 3: czy Zamawiający dopuści serwetę 90x75cm? 
Odpowiedź:    

Zamawiający nie dopuszcza serwety 90x75cm.  

 
Pytanie 20 

Pakiet 1, poz. 7: czy Zamawiający dopuści taśmy lepne pakowane osobno? Cena zostanie podana 

 za komplet: dwie nogawice+ taśmy lepne? 
Odpowiedź:    

Zamawiający nie dopuszcza .  

 
 

Pytanie 21 

Pakiet 3, poz. 2: czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80x145cm? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo 80x145cm. 

 
Pytanie 22 

Pakiet 5: czy Zamawiający dopuści osłonę 80x30cm lub 80x45cm? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza rozmiar  80x30cm. 

 
Pytanie 23 

Par. 8 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”?  
Odpowiedź:    

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 24 

Par. 8 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”?  
Odpowiedź:    

Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 25 

Par. 8 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 10% wartości brutto  
niewykonanej części umowy?  
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
Pytanie 26 

PAKIET NR 1 
Pozycja 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych osłon chirurgicznych na kończyny 
 (dwie sterylne nogawice w jednym opakowaniu) z mocnego nieprzemakalnego, nieprzezroczystego,  

miękkiego dwuwarstwowego laminatu (warstwa hydrofilowa włóknina polipropylenowa + warstwa folia polietylenowa) 
 o wymiarach 75cm x 120cm bez taśmy lepnej. 
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza  zaoferowania sterylnych osłon chirurgicznych na kończyny 
 (dwie sterylne nogawice w jednym opakowaniu) z mocnego nieprzemakalnego, nieprzezroczystego,  
miękkiego dwuwarstwowego laminatu (warstwa hydrofilowa włóknina polipropylenowa + warstwa folia polietylenowa) 
 o wymiarach 75cm x 120cm bez taśmy lepnej. 
 

 
Pozycja 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych osłon chirurgicznych na kończyny 

 (dwie sterylne nogawice w jednym opakowaniu) z mocnego nieprzemakalnego, nieprzezroczystego,  
miękkiego dwuwarstwowego laminatu (warstwa hydrofilowa włóknina polipropylenowa + warstwa folia polietylenowa) 
 o wymiarach 75cm x 120cm nieprzylepne oraz osobno pakowane sterylne 2 taśmy samoprzylepne o  
wymiarach 10cm x 50cm skalkulowane w cenę zestawu.  
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania sterylnych osłon chirurgicznych na kończyny 
 (dwie sterylne nogawice w jednym opakowaniu) z mocnego nieprzemakalnego, nieprzezroczystego,  
miękkiego dwuwarstwowego laminatu (warstwa hydrofilowa włóknina polipropylenowa + warstwa folia polietylenowa) 

 o wymiarach 75cm x 120cm nieprzylepne oraz osobno pakowane sterylne 2 taśmy samoprzylepne o  
wymiarach 10cm x 50cm skalkulowane w cenę zestawu.  
 

 

Pozycja 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych osłon chirurgicznych na kończyny 

 ( w jednym opakowaniu - dwie nogawice sterylne o wymiarach 75cm x 120cm wraz z dwoma taśmami  
samoprzylepnymi o wymiarach 10cm x 50cm). 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnych osłon chirurgicznych na kończyny 
 ( w jednym opakowaniu - dwie nogawice sterylne o wymiarach 75cm x 120cm wraz z dwoma taśmami  
samoprzylepnymi o wymiarach 10cm x 50cm). 

 

Pytanie 27 

WZÓR UMOWY – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

  

Dotyczy § 8 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 10% 
 wartości brutto niezrealizowanej części umowy z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia 
świadczenia umowy? 
 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 



 

 

 

6 

Dotyczy § 8. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione  
słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione 

 przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma  
uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z 
 wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna  
należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc  
tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” 
 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 28 

Pakiet 1 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści obłożenie na stolik MAYO wykonane z folii PE ze wzmocnieniem w części roboczej 

 (rozmiar ok. 145cm x 59cm)?  

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza obłożenie na stolik MAYO wykonane z folii PE ze wzmocnieniem w części 

roboczej (rozmiar ok. 145cm x 59cm). 

 

Pakiet 1 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści osłony indywidualnie pakowane a’1 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości z 180 op. 

 a’2 szt. na 360 sztuk. 

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza osłony indywidualnie pakowane a’1 szt. z przeliczeniem zamawianych 

 ilości z 180 op. a’2 szt. na 360 sztuk. 

 

Pytanie 29 

Pakiet nr 5 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania osłony chirurgicznej zgodnie z poniższym opisem: 

- Sterylny, jednorazowego użytku 

- Materiał dwuwarstwowy (lamiant) o gramaturze 62g/m2, chłonny na całej powierzchni + OP taśma  

10 x 50cm 

- Opakowanie a’1 szt. typu folia-papier 

- Trzy naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym,  nr serii, datą ważności i informacją o 

producencie   

- Zgodność  z normą PN-EN 13795  

- Rozmiar 35 cm x 80 cm 

 

 

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłony chirurgicznej zgodnie z poniższym opisem: 

- Sterylny, jednorazowego użytku 
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- Materiał dwuwarstwowy (lamiant) o gramaturze 62g/m2, chłonny na całej powierzchni + OP taśma  

10 x 50cm 

- Opakowanie a’1 szt. typu folia-papier 

- Trzy naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym,  nr serii, datą ważności i informacją o 

producencie   

- Zgodność  z normą PN-EN 13795  

- Rozmiar 35 cm x 80 cm 

 

Pytanie 30 

Pytanie do Umowy 

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby 

odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby 

odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 31 

Pakiet nr  6 

Czy Zamawiający dopuści kombinezon 3 częściowy, składający się z: 
 
- sterylny kombinezon ochronny bez kaptura, ze szwami lamowanymi, z elastycznymi mankietami rękawów  
i nogawek oraz gumką w pasie, wykonany z wysokiej gęstości polietylenu. Rękawy wyposażone w elastyczna pętelkę 
 na kciuk wykonaną z włókniny Tyvek®. Przeznaczony do pracy 
w pomieszczeniach czystych klasy ISO-4/5, A i B wg GMP. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii 
III, typ 6-B  (EN 3034), typ 5-B (EN 13982) zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 

 
- sterylny kaptur z trokami, w kolorze białym, materiał kaptura wykonany z wysokiej gęstości polietylenu. Środek ochronny 
kat.III,  kaptur posiada wewnętrzne, lamowane szwy, w rozmiarze uniwersalnym, z regulacją wiązania 
 (troki), który pozwala na optymalne dopasowanie do każdego rozmiaru głowy. Zwalidowany system pakowania, 
przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy ISO-4/5, A i B wg GMP. Spełnia wymagania dla środków ochrony 
indywidualnej kategorii III, typ PB [6-B]zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 
 
- sterylna osłona na na obuwie z podeszwą antypoślizgową, wykonana z wysokiej gęstości polietylenu. Środek 
ochronny kat. III  Osłona posiada, wewnętrzne lamowane szwy. Zwalidowany system pakowania, przeznaczony  
do pracy w pomieszczeniach czystych klasy ISO-4/5, A i B wg GMP. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej 
kategorii III, typ PB [6-B] zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 
 
- przebadany pod kątem przenikania cytostatyków wg normy ISO 6529, z czasem przenikania 240 min dla  
minimum 7 cytostatyków (klasa 5 wg EN14325)   
 

Odpowiedź:   Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 32 Pakiet nr 1  

a) Pakiet nr 1 poz. 2: Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 75 cm? 

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza serwety w rozmiarze 45 x 75 cm. 

 
b) Pakiet nr 1 poz. 3: Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 90 cm? 

Odpowiedź:   Zamawiający  dopuszcza serwetę w rozmiarze 75 x 90 cm. 

 
c) Pakiet nr 1 poz. 4: Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z zielonej folii polietylenowej, obszar wzmocniony 

 wykonany z włókniny polipropylenowej?  
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z zielonej folii polietylenowej, obszar wzmocniony 
 wykonany z włókniny polipropylenowej. 
  

d)  Pakiet nr 1 poz. 5: Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu 2-warstwowego składającego się z 

            ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z laminatu 2-warstwowego składającego się z 
            ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. 
 
 

e) Pakiet nr 1 poz. 7: Czy zamawiający wyrazi zgodę na osobno pakowane taśmy 9 x50 cm?   

Odpowiedź:   Zamawiający  nie wyraża zgody na osobno pakowane taśm, natomiast wyraża zgodę na dopuszczenie 

rozmiaru 9X 50 cm.  

 
f) Pakiet nr 1 poz. 7: Czy zamawiający wymaga 1 czy 2 taśmy lepne? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga dwie taśmy lepne w opakowaniu. 

 
g) Pakiet nr 1 poz. 7: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu pozwoli to ta złożenie 

           oferty konkurencyjnej cenowo. 
Odpowiedź:   Zamawiający nie wydzieli  pozycji. 

 
Pytanie 33 

Pakiet 5, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony chirurgicznej na kończyny o rozmiarze 36,5 cm x 72 cm, 
 pozostałość zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza  osłony chirurgicznej na kończyny o rozmiarze  

36,5 cm x 72 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 34 

Pakiet 1, poz. 4 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia stolika Mayo wykonanego z dwuwarstwowo 
materiału – pełnobarierowej włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowej. 
Odpowiedź:    

Zamawiający dopuszcza obłożenia stolika Mayo wykonanego z dwuwarstwowo materiału – 
pełnobarierowej włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowej. 
 
Pakiet 1, poz. 5 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety przylepnej 
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza serwety przylepnej. 

 
Pakiet 1, poz. 5 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 150cm x 180cm 
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza serwety w rozmiarze 150cm x 180cm. 

 
Pakiet 1, poz. 5 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 150cm x 240cm 
 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza serwety w rozmiarze 150cm x 240cm. 

  

Pakiet 1, poz. 7 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnych osłon chirurgicznych na kończyny – 
pakowanych pojedynczo (1 sztuka w opakowaniu) wraz z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości na 
360 opakowań. 
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza sterylnych osłon chirurgicznych na kończyny – pakowanych 
pojedynczo (1 sztuka w opakowaniu) wraz z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości na 360 
opakowań. 
 

Pakiet 1, poz. 7 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnych osłon chirurgicznych na kończyny w 
rozmiarze – szerokość 70cm (mierzonym po obwodzie nogawicy) x długość 125cm. 
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sterylnych osłon chirurgicznych na kończyny w rozmiarze 

 – szerokość 70cm (mierzonym po obwodzie nogawicy) x długość 125cm. 

 
Pytanie 35 

Pakiet 3, poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższych parametrach: 

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 
• serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm 
• 1 serweta główna o wym. 250/290x312cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym 
oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o wym. 50x140cm 
• przezroczysta serweta przylepna z folii polietylenowej 50x50cm,  
• 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,  
• 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,  
2 ręczniki celulozowe 30x40cm  

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza 1 czerwoną osłonę na stolik Mayo, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 3, poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższych parametrach: 

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,  
• 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm  posiadająca : zintegrowane 
nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i  kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : 
okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o  wymiarach 7x10cm, a 
także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3cm. 
• 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,  
• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm 
• 1 rurka drenowa dł. 1,5 m 

Odpowiedź:    

Zamawiający nie dopuszcza zestawu o poniższych parametrach: 
• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,  
• 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm  posiadająca : zintegrowane 
nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i  kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : 
okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o  wymiarach 7x10cm, a 
także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3cm. 
• 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,  
• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm 
• 1 rurka drenowa dł. 1,5 m 

 
Pytanie 36 

a) Pakietu nr 1 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści sterylna serwetę o wymiarach 50x50cm, bez etykiet samoprzylepnych? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza sterylnych serwet o wymiarach 50x50cm, bez etykiet samoprzylepnych. 

 

b) Pakietu nr 1 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści sterylna serwetę o wymiarach 50x75cm, bez etykiet samoprzylepnych? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza sterylnych serwet o wymiarach 50x75cm, bez etykiet samoprzylepnych. 

 

c) Pakietu nr 1 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści sterylna serwetę o wymiarach 45x75cm, bez etykiet samoprzylepnych? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza sterylnych serwet o wymiarach 45x75cm, bez etykiet samoprzylepnych. 

 

d) Pakietu nr 1 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę bez etykiet samoprzylepnych? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ  

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza sterylnych serwet bez etykiet samoprzylepnych. 



 

 

 

11 

e) Pakietu nr 1 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści sterylna serwetę o wymiarach 150x175cm? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza sterylnych serwet o wymiarach 150x175cm. 

 

f) Pakietu nr 1 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści sterylna serwetę o wymiarach 150x240cm? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza sterylnych serwet o wymiarach 150x240cm. 

 

Pytanie 37 

 

Pakietu nr 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu ginekologicznego do brachyterapii, który 

 posiada: 

- w pozycji 4. tacka na płyny 14 x 24 x 2,5 cm z polipropylenu - 2 szt.,  zamiast tacka na płyny 14 x 24 x 1,00 

 cm z polipropylenu - 2 szt 

- 3 naklejki do dokumentacji medycznej. 

Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z SWIZ. 

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza  sterylny zestaw ginekologiczny do brachyterapii, który 

 posiada: 

- w pozycji 4. tacka na płyny 14 x 24 x 2,5 cm z polipropylenu - 2 szt.,  zamiast tacka na płyny 14 x 24 x 1,00 

 cm z polipropylenu - 2 szt 

- 3 naklejki do dokumentacji medycznej. 

 

Pakietu nr 3 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu urologicznego do brachyterapii, który 

 posiada 3 naklejki do dokumentacji medycznej. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z SWIZ. 

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego zestawu urologicznego do brachyterapii, który 

 posiada 3 naklejki do dokumentacji medycznej. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z SWIZ. 

 

Pytanie 38 

Pakietu nr 4 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do przezcewkowych zabiegów  

endoskopowych TUR w składzie: 

1. serweta zabiegowa wykonana z laminatu dwuwarstwowego (laminat folii PE 40 mikronów oraz warstwy  

2. wiskozowej 23g/m2), nieprzemakalności 250 cm słupa słupa wody, wytrzymałości na rozciąganie min 75 N 
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 oraz na wypychanie min. 106 Kpa, łączna gramatura powyżej 60 g/m2, odporność na przenikanie płynów 

powyżej 140 cm H2O  na całym obszarze serwety, o wym. 175/270x180 cm, zintegrowana z nogawicami, 

posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o średnicy 8cm, drugi otwór w części kroczowej  

o średnicy 5 cm, dodatkowo osłonę nitrylową o średnicy 3,5 cm na palec do badania per rectum.  

Serweta posiada trójkątny foliowy worek do przechwytywania płynów z podłączeniem do drenu oraz  z sitem (tiul) 

wkomponowanym w serwetę do przechwytywania materiału biologicznego, w odległości około 40 cm od otworu per 

rectum. Worek posiada wymiar 60 dł. 90 szer., dodatkowa taśma lepna do przyklejenia do fartucha operatora.  

W części brzusznej serwety od strony wewnętrznej taśma lepna do fiksacji obłożenia do pacjenta 5 x 20 cm - 1 szt., 

3. fartuch chirurgiczny typu SMS, rozm L, gramatura 35g/m2 - 1 szt.,                                                                                                            

4. fartuch chirurgiczny, endoskopowy (wzmocniony) typu spunlace, rozm XXL-L, długość fartucha 148cm, obwód w 

dolnej części 184cm  - 1 szt.,                                

5. serwetki chłonne 30 x 40 cm - 2 szt.,                                                                                                      

6. osłona na stolik Mayo, rozmiar 79 x 145 cm, gramatura 60 g/m2 - 2 szt.,                               

7. taśma samoprzylepna do mocowania kabli, rozmiar 9 x 49 cm - 1 szt.,                                                                                                                                      

8. osłona na kamerę teleskopowa, rozmiar 14 x 250 cm z taśmami klejącymi - 1 szt.,    

9. kompresy gazowe 10 cm x 10 cm (pakowane 2 x po 10 szt) - 20 szt.,                                                                                                                                                                                                                

10. strzykawka 10 luer - 1 szt.,                                                                                                                                                                                            

11. pojemnik typu „nerka” (polipropylen) poj. 700-800 ml - 1 szt., 

12. pojemnik na materiał biologiczny do badań z zakrętką, pojemność 125-250 ml - 1 szt.,                     

13. pean do mycia powierzchni metalowy/plastikowy jednorazowy, dł. 19-20 cm - 1 szt.,                                                     

Całość zawinięta w serwetę instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm - 1 szt., 

Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 3 naklejki przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii 

(dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę  z widoczną nazwą wyrobu w języku 

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sterylnego obłożenia do przezcewkowych zabiegów  

endoskopowych TUR w składzie: 

1.serweta zabiegowa wykonana z laminatu dwuwarstwowego (laminat folii PE 40 mikronów oraz warstwy  

2. wiskozowej 23g/m2), nieprzemakalności 250 cm słupa słupa wody, wytrzymałości na rozciąganie min 75 N 

 oraz na wypychanie min. 106 Kpa, łączna gramatura powyżej 60 g/m2, odporność na przenikanie płynów 

powyżej 140 cm H2O  na całym obszarze serwety, o wym. 175/270x180 cm, zintegrowana z nogawicami, 

posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o średnicy 8cm, drugi otwór w części kroczowej  

o średnicy 5 cm, dodatkowo osłonę nitrylową o średnicy 3,5 cm na palec do badania per rectum.  

Serweta posiada trójkątny foliowy worek do przechwytywania płynów z podłączeniem do drenu oraz  z sitem (tiul) 

wkomponowanym w serwetę do przechwytywania materiału biologicznego, w odległości około 40 cm od otworu per 

rectum. Worek posiada wymiar 60 dł. 90 szer., dodatkowa taśma lepna do przyklejenia do fartucha operatora.  

W części brzusznej serwety od strony wewnętrznej taśma lepna do fiksacji obłożenia do pacjenta 5 x 20 cm - 1 szt., 

3. fartuch chirurgiczny typu SMS, rozm L, gramatura 35g/m2 - 1 szt.,                                                                                                            
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4. fartuch chirurgiczny, endoskopowy (wzmocniony) typu spunlace, rozm XXL-L, długość fartucha 148cm, obwód w 

dolnej części 184cm  - 1 szt.,                                

5. serwetki chłonne 30 x 40 cm - 2 szt.,                                                                                                      

6. osłona na stolik Mayo, rozmiar 79 x 145 cm, gramatura 60 g/m2 - 2 szt.,                               

7. taśma samoprzylepna do mocowania kabli, rozmiar 9 x 49 cm - 1 szt.,                                                                                                                                      

8. osłona na kamerę teleskopowa, rozmiar 14 x 250 cm z taśmami klejącymi - 1 szt.,    

9. kompresy gazowe 10 cm x 10 cm (pakowane 2 x po 10 szt) - 20 szt.,                                                                                                                                                                                                                

10. strzykawka 10 luer - 1 szt.,                                                                                                                                                                                            

11. pojemnik typu „nerka” (polipropylen) poj. 700-800 ml - 1 szt., 

12. pojemnik na materiał biologiczny do badań z zakrętką, pojemność 125-250 ml - 1 szt.,                     

13. pean do mycia powierzchni metalowy/plastikowy jednorazowy, dł. 19-20 cm - 1 szt.,                                                     

Całość zawinięta w serwetę instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm - 1 szt., 

Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 3 naklejki przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii 

(dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę  z widoczną nazwą wyrobu w języku 

 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.   
 
 

Zamawiający informuje iż przesuwa termin składania ofert, z dnia  17.09.2019 r. godz. 

9:00 na dzień  19.09.2019 r. godz. 9:00 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 

19.09.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego : 02-034 Warszawa  

ul. Wawelska 15 B, sala 008 

 

 

 
 KIEROWNIK  DZIAŁU 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
Mgr Monika Szwarczewska 


