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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/52/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę obłożeń zabiegowych i fartuchów ochronnych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Dotyczy zad. 1 poz. 6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tunelu 
na kable o długości 2,5 m. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany. 

Pytanie nr 2: Dotyczy zad. 1 poz. 12 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie serwety  
w rozmiarze 45x45 zamiast 40x40? 
Odpowiedź: Zamawiający zezwala na wyżej zaoferowany zmiany. 
 
Pytanie nr 3: Dotyczy zad. 1 poz. 12 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie serwety  
w rozmiarze 75x45 zamiast 75x40? 
Odpowiedź: Zamawiający zezwala na wyżej zaoferowany zmiany. 
 
Pytanie nr 4: Dotyczy zad. 1 poz. 12 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie serwety  
w rozmiarze 90x150 zamiast serwet w rozmiarach 150x80 i 100x150? 
Odpowiedź: Zamawiający zezwala na wyżej zaoferowany zmiany. 
 
Pytanie nr 5: Dotyczy zad. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 
1, 6, 8, 9, 10, 12, 21? 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż nie jest konieczne wyłączenie wyżej wymienionych 
pozycji z pakietu nr 1. W SIWZ jest informacja (roz. I pkt 3), że dopuszcza się możliwość 
składania ofert częściowych na poszczególne pozycje. 
  
Pytanie nr 6: Dotyczy zad. 1 poz. 5 Prosimy o sprecyzowanie czy przez pokrowiec na łóżko  
z włókniny Zamawiający rozumie prześcieradło o wymiarach 220x130 cm, czy może 
pokrowiec (poszwa) z zakładką czy może pokrowiec na rogach obszyty gumką? 
Odpowiedź: Zamawiający przez pokrowiec na łóżko z włókniny rozumie prześcieradło  
o wymiarach 220x130 cm. 
 
 

 
Z poważaniem 

 
        Dyrektor 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/52/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę obłożeń zabiegowych i fartuchów ochronnych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Dotyczy pozycji nr 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego pokrycia 
higienicznego nieprzemakalnego na rolce o szerokości 40cm, perforowane co 36cm, długość rolki 50m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowego pokrycia higienicznego 
nieprzemakalnego na rolce o szerokości 40cm, perforowane co 36cm, długość rolki 50m. 
 
Pytanie nr 2: Dotyczy pozycji nr 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego pokrycia 
higienicznego nieprzemakalnego na rolce o szerokości 50cm, perforowane co 36cm, długość rolki 50m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowego pokrycia higienicznego 
nieprzemakalnego na rolce o szerokości 50cm, perforowane co 36cm, długość rolki 50m. 
 
Pytanie nr 3: Dotyczy pozycji nr 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu wykonanego  
z laminatu w rozmiarze 80x175 cm? Czy wymagana dla tej pozycji gramatura laminatu jest gramatura 
minimalną? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu wykonanego z laminatu w rozmiarze  
80x175 cm i wymagana dla tej pozycji gramatura laminatu jest gramatura minimalną. 
 
Pytanie nr 4: Dotyczy pozycji Nr 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca w rozmiarze  
80x220 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pokrowca w rozmiarze 80x220 cm. 
 
Pytanie nr 5: Dotyczy pozycji nr 7 
1. Czy Zamawiający ma na myśli sterylną serwetę do laparotomii brzusznej wykonanej  
z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 60 g/m2, nieprzemakalności  
min. 100 cm H2O i odporności na rozerwanie – wypychanie min. 100 Kpa. ? 
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wymiarach 200 x 340cm zintegrowanej  
z ekranem anestezjologicznym, wyposażonej w części środkowej w folię operacyjną  
o wymiarach 30x30cm oraz warstwę chłonną 75 x 90cm wokół otworu. Całość owinięta  
w serwetę 150x200cm, która może służyć jako przykrycie stolika? 
Odpowiedź:  
Ad.1. Zamawiający ma na myśli obłożenie do laparotomii 200x320 cm z folią chir. I z samoprzylepnym 
otworem niewypełnionym folią chirurgiczną z uchwytem do mocowania kabli i renów. Otwór  
o rozmiarze min 9x max 30 cm. 
Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o wymiarach 200 x 340cm zintegrowanej  
z ekranem anestezjologicznym, wyposażonej w części środkowej w folię operacyjną o wymiarach 
30x30cm oraz warstwę chłonną 75 x 90cm wokół otworu. Całość owinięta w serwetę 150x200cm, 
która może służyć jako przykrycie stolika. 
 
Pytanie nr 6: Dotyczy pozycji nr 8 Czy Zamawiający ma na myśli sterylne obłożenie do operacji stawu 
biodrowego wykonanego z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 60 
g/m2, nieprzemakalności  min. 100 cm H2O i odporności na rozerwanie – wypychanie min. 100 Kpa. 
zawierające: serwetę o wymiarach 200x290cm z wycięciem w kształcie litery U (9x100cm), otoczonym 
taśmą samoprzylepną, serwetę o wymiarach 150x240 służącą jako ekran anestezjologiczny, pokrowiec 
na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wym. 37 x 105cm oraz trzy taśmy 10 x 50cm, 
dodatkowo dwa ręczniki wysokochłonne. Całość owinięta w serwetę 150x200cm, która służy jako 
pokrycie stolika? 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli obłożenie do operacji biodra, które powinno zawierać co                         
najmniej: serwetę przylepną min 150x max 250cm 1 szt., serwetę z przylepnym wycięciem ”U” min  



  

180 x max 300 cm 1 szt., osłona na kończynę min 35x 120 cm max 1 szt., taśmy samoprzylepne min 
10x 55 cm 3 szt. 
 
Pytanie nr 7: Dotyczy pozycji nr 9 Czy Zamawiający ma na myśli obłożenie uniwersalne wykonane  
z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 60 g/m2, nieprzemakalności  
min. 100 cm H2O i odporności na rozerwanie – wypychanie min. 100 Kpa, w składzie : a) serweta - 
ekran anestezjologiczny 150x200cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety -  
1 szt. b) serwety boczne 75x100cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku -  
2 szt.c) serweta dolna 180x175cm wykończona taśmą - 1 sztd) serweta owinięcie 150x200cm 
przykrycie na stolik instrumentalny -1 szt ? 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli obłożenie uniwersalne, które powinno zawierać co najmniej:  
- serwetę przylepną min 75x max 100 cm – 2 szt., 
- serwetę przylepną min 170x max 200 cm – 1 szt., 
- serwetę przylepną min 150x max 250 cm – 1 szt. 
 
Pytanie nr 8: Dotyczy pozycji nr 10 
Czy Zamawiający ma myśli obłożenie jednorazowe do porodu – cięcie cesarskie wykonane  
z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 60 g/m2, nieprzemakalności  
min. 100 cm H2O i odporności na rozerwanie – wypychanie min. 100 Kpa, w składzie : 
Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach 180 x 300cm. W części centralnej serwety 
znajduje się otwór o wymiarach 20 x 30 x 20cm, wypełniony folią chirurgiczną. Otwór ten okala worek 
z usztywnionym brzegiem przechwytujący płyny. Worek posiada zawór do podłączenia drenu. Całość 
owinięta w serwetę 100 x 150cm, która może służyć jako przykrycie stolika. 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli obłożenia jednorazowe do porodu, które powinno zawierać 
serwetę z włókniny foliowej 120x90 cm – 1 szt. , serwetę z włókniny foliowej 150x90 cm – 1 szt., 
włóknina kompresowa dla noworodka 80x60 cm – 1 szt., serweta z włókniny kompresowej 25x20 cm – 
6 szt., podkład z wkładem celulozowym, foliowany 60x60 cm 1 szt., 90x60 – 1 szt.  
 
Pytanie nr 9: Dotyczy pozycji nr 11 
1. Czy Zamawiający wymaga aby oferowana folia z uwagi na przeznaczenie do długotrwałych zabiegów 
charakteryzowała się paroprzepuszczalnością min. 400 g/m2/24h? 
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej do zabezpieczania pola 
operacyjnego o wymiarach zewnętrznych 15 x 27cm, powierzchni lepnej 15x21cm  
o wysokiej przepuszczalność dla pary wodnej, gwarantującej bardzo dobre przyleganie nawet podczas 
długich zabiegów, antystatycznej, niepalnej, nie powodującej refleksów, łatwej w aplikacji dzięki 
fingerliftom odrywanym po przyklejeniu? 
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej do zabezpieczania pola 
operacyjnego o wymiarach zewnętrznych 30 x 27cm, powierzchni lepnej 30x21cm  
o wysokiej przepuszczalność dla pary wodnej, gwarantującej bardzo dobre przyleganie nawet podczas 
długich zabiegów, antystatycznej, niepalnej, nie powodującej refleksów, łatwej w aplikacji dzięki 
fingerliftom odrywanym po przyklejeniu? 
Odpowiedź:  
Ad. 1. Zamawiający nie wymaga aby oferowana folia z uwagi na przeznaczenie do długotrwałych 
zabiegów charakteryzowała się paroprzepuszczalnością min. 400 g/m2/24h. 
Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej do zabezpieczania pola 
operacyjnego o wymiarach zewnętrznych 15 x 27cm, powierzchni lepnej 15x21cm  
o wysokiej przepuszczalność dla pary wodnej, gwarantującej bardzo dobre przyleganie nawet podczas 
długich zabiegów, antystatycznej, niepalnej, nie powodującej refleksów, łatwej w aplikacji dzięki 
fingerliftom odrywanym po przyklejeniu. 
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej do zabezpieczania pola 
operacyjnego o wymiarach zewnętrznych 30 x 27cm, powierzchni lepnej 30x21cm  
o wysokiej przepuszczalność dla pary wodnej, gwarantującej bardzo dobre przyleganie nawet podczas 
długich zabiegów, antystatycznej, niepalnej, nie powodującej refleksów, łatwej w aplikacji dzięki 
fingerliftom odrywanym po przyklejeniu. 
 
Pytanie nr 10: Dotyczy pozycji nr 12 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet nieprzemakalnych w następujących rozmiarach: 
50 x 60 cm? 
75 x 90 cm? 
75x90 cm? 
80 x 140 cm ( stolik Mayo )? 
100 x 150 cm? 
100 x 150 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet nieprzemakalnych w następujących 
rozmiarach: 50x60 cm, 75x90 cm, 80x140 cm ( stolik Mayo , 100x150 cm, natomiast serwety 
nieprzemakalnej w rozmiarze 75x90 cm Zamawiający nie dopuszcza. 
 



  

Pytanie nr 11: Dotyczy pozycji nr 15 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej serwety  
o wymiarach 50x60 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonanej  
z laminatu nieprzemakalnego, z otworem 7 cm otoczonym taśmą lepną? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej serwety o wymiarach 50x60 cm, do 
stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonanej z laminatu nieprzemakalnego,  
z otworem 7 cm otoczonym taśmą lepną. 
 
Pytanie nr 12: Dotyczy pozycji nr 16 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej serwety  
o wymiarach 75x75 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana  
z laminatu nieprzemakalnego, z otworem 6x8 cm otoczonym taśmą lepną ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sterylnej serwety o wymiarach 75x75 cm, do 
stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego,  
z otworem 6x8 cm otoczonym taśmą lepną. 
 
Pytanie nr 13:  Dotyczy pozycji nr 17, 18 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferować fartuchy 
wykonane z włókniny o gramaturze min. 40 g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby zaoferować fartuchy wykonane z włókniny o gramaturze 
min. 40 g/m2. 
 
Pytanie nr 14: Dotyczy pozycji nr 19 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany asortyment był 
pakowany w pojedyncze kartoniki umożliwiając tym samym pojedyncze wyjmowanie z kartonika  
i higieniczne przechowywanie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowany asortyment był pakowany  
w pojedyncze kartoniki umożliwiając tym samym pojedyncze wyjmowanie z kartonika i higieniczne 
przechowywanie. 
 
Pytanie nr 15: Dotyczy pozycji nr 20 Czy Zamawiający wymaga aby oferowane fartuchy wykonane 
były w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2 oraz posiadały 
nieprzemakalne wstawki w przedniej części oraz rękawach wykonane z lamiantu nieprzemakalnego  
o gramaturze min. 40 g/m2 nieprzemakalności min. 100 cm H2O i wytrzymałości na rozerwanie – 
wypychanie min. 80 Kpa? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane fartuchy wykonane były w całości 
z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2 oraz posiadały nieprzemakalne 
wstawki w przedniej części oraz rękawach wykonane z lamiantu nieprzemakalnego o gramaturze min. 
40 g/m2 nieprzemakalności min. 100 cm H2O i wytrzymałości na rozerwanie – wypychanie  
min. 80 Kpa. 
 
Pytanie nr 16: Dotyczy pozycji nr 22 Czy Zamawiający wymaga aby oferowana maska nie powodowała 
uczuleń, posiadała wewnętrzną warstwę wygładzoną, oraz była pakowana  
w kartoniki max. 50 szt. ułatwiający tym samym higieniczne przechowywanie oraz wyjmowanie 
pojedynczych sztuk z pudełka? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowana maska nie powodowała uczuleń, 
posiadała wewnętrzną warstwę wygładzoną, oraz była pakowana w kartoniki max. 50 szt. ułatwiający 
tym samym higieniczne przechowywanie oraz wyjmowanie pojedynczych sztuk z pudełka. 
 
Pytanie nr 17: Dotyczy pozycji nr 24 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej serwety  
o wymiarach 50x60 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonanej  
z laminatu nieprzemakalnego, z otworem 7 cm otoczonym taśmą lepną? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej serwety o wymiarach 50x60 cm, do 
stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonanej z laminatu nieprzemakalnego,  
z otworem 7 cm otoczonym taśmą lepną. 
 
Pytanie nr 18: Dotyczy pozycji nr 29 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej osłony 
chirurgicznej na kończynę o wymiarach 37x75cm, wykonanej z mocnego laminatu nieprzemakalnego, 
służącą do zabiegu artroskopii kolana, dodatkowo dwie taśmy lepne do zamocowania osłony na 
kończynie, kolor niebieski? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej osłony chirurgicznej na kończynę  
o wymiarach 37x75cm, wykonanej z mocnego laminatu nieprzemakalnego, służącą do zabiegu 
artroskopii kolana, dodatkowo dwie taśmy lepne do zamocowania osłony na kończynie, kolor niebieski. 
 
Pytanie nr 19: Dotyczy potwierdzenia parametrów technicznych  
Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia wymaganych parametrów technicznych poprzez załączenie do 
oferty dokumentów technicznych wystawionych przez producentów materiałów z których produkowane 
są oferowane wyroby? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia wymaganych parametrów technicznych poprzez 
załączenie do oferty dokumentów technicznych wystawionych przez producentów materiałów z których 
produkowane są oferowane wyroby. 
 



  

Pytanie nr 20: Dotyczy SIWZ część II pkt. 2.8  Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie referencji 
wraz z potwierdzeniem należytego wykonania dostaw dotyczących innego rodzaju przedmiotu 
zamówienia. Firma działa na rynku medycznym od 1996 roku i z powodzeniem brała i bierze udział w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
i ograniczonego. W ciągu ostatnich 3 lat wykonała dostawy wielokrotnie przewyższające wartość 
przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw wyrobów medycznych jednorazowego użytku (rękawic) co 
może być potwierdzone w wykazie dostaw do oferty oraz poparte referencjami od jednostek służby 
zdrowia. W związku z tym, że firma dopiero zaczęła wprowadzać produkty będące przedmiotem 
zamówienia od niedawna dlatego nie może jeszcze uzyskać referencji dla tego rodzaju produktu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie referencji wraz z potwierdzeniem 
należytego wykonania dostaw dotyczących innego rodzaju przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 21: Dotyczy poz. nr 6 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kable  
w rozmiarze 13x250 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania osłony na kable o wymiarze 13x250 cm.  
 
Pytanie nr 22: Dotyczy poz. nr 7 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do 
laparotomii w rozmiarze 260x320 cm z otworem 9x22 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obłożenia do laparotomii  
w rozmiarze 260x320 cm z otworem 9x22 cm. 
 
Pytanie nr 23: Dotyczy poz. nr 12 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet  
z włókniny jałowych z folią w rozmiarze: 
- 50x50 cm lub 37x45 cm 
- 90x75 zgodnie z SIWZ 
- 75x45 cm 
- 145x80 cm 
- 150x90 cm 
- 100x150 cm zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiających dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej wymienionych rozmiarów serwet 
z włókniny, jałowych z folią. 
 
Pytanie nr 24: Dotyczy poz. nr 16 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 
włókninowej w rozmiarze 75x90 cm z możliwością regulowania otworu (otwór samoprzylepny)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety włókninowej w rozmiarze 75x90 
cm z możliwością regulowania otworu (otwór samoprzylepny). 
 
Pytanie nr 25: Dotyczy poz. nr 24 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety  
w rozmiarze 50x60 cm z otworem 5 cm lub serwety w rozmiarze 75x90 cm z otworem 10 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50x60 cm  
z otworem 5 cm lub serwety w rozmiarze 75x90 cm z otworem 10 cm. 
 
Pytanie nr 26: Dotyczy poz. nr 27 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety  
w rozmiarze 120x150 cm z przylepnym otworem 7 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120x150 cm  
z przylepnym otworem 7 cm. 
 
Pytanie nr 27: Dotyczy poz. nr 29 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa na 
kończynę w rozmiarze 75x120 lub 25x80? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawa na kończynę  
w rozmiarze 75x120 lub 25x80 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert 
odbędzie się dnia 3.01.2008 r. o godz. 11:00 natomiast oferty należy dostarczyć do 
dnia 3.01.2008 r. do godziny 10:00. 

 
 

 
Z poważaniem 
Dyrektor  
Leszek Bonna 

            
       
M.C. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-3/52/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę obłożeń zabiegowych i fartuchów ochronnych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Dotyczy zad. 1 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
zestawu o następującym składzie:  

Skład zestawu:     Rozmiar: 

1 serweta na stolik narzędziowy   140 x 190 cm 

1 serweta samoprzylepna (głowa)   200 x 240 cm 

1 serweta z samoprzylepnym wycięciem „U”  150 x 240 cm 

1 serweta nieprzylepna    150 x 200 cm 

2 ręczniki celulozowe     33 x 33 cm 

dodatkowo osłonę na kończynę w rozmiarze 75x120 cm pakowaną niezależnie od zestawu i 
taśmy samoprzylepne w rozmarzę 10x50 cm pakowane również niezależnie od zestawu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony skład zestawu obłożeń do operacji 
biodra. 

 

 

 
 
Z poważaniem 

        Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 
        Maria Nieżorawska 
        
 
 
            
       
M.C. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-4/52/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę obłożeń zabiegowych i fartuchów ochronnych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Dotyczy zad. 1 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 
publicznego składzie: 

Zestaw o operacji stawu biodrowego 

Serweta 300 cm x 180 cm z otworem 90 cm x 20 cm i z przylepcem – 1 szt. 

Serweta 240 cm x 180 cm z przylepcem – 1 szt. 

Pokrowiec na nogę pacjenta 120 cm x 45 cm – 1 szt. 

Kieszeń na płyny 40 cm x 30 cm – 1 szt. 

Taśma medyczna mocująca 90 cm x 5 cm – 3 szt. 

Serwetki celulozowe 50 cm x 43 cm – 4 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony skład zestawu obłożeń do operacji biodra. 

Pytanie nr 1: Dotyczy zad. 1 poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu  
w składzie: 

Serweta 240 cm x 180 cm z przylepcem – 1 szt. 

Serweta 180 cm x 150 cm z przylepcem – 1 szt. 

Serweta 90cm x 75 cm z przylepcem – 2 szt. 

Serwetki celulozowe 50 cm x 43 cm – 4 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony skład zestawu odłożeń. 

Pytanie nr 1: Dotyczy zad. 1 poz.10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu  
w składzie: 

Zestaw do porodu: 

serweta 120 cm x 90 cm – 1 szt. 

serweta 150 cm x 90 cm – 1 szt. 

serweta z wł. kompresowej 80 cm x 60 cm – 1 szt. 

serweta z wł. kompreowej 25 cm x 20 cm – 6 szt.  

podkład SENI SOFT modyfikowany 60 cm x 60 cm – 1 szt. 

podkład SENI SOFT modyfikowany 90 cm x 60 cm – 1 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony skład zestawu obłożeń do porodu. 

 
Z poważaniem 

        Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych
        Maria Nieżorawska  
         
M.C. 
 
 


