SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZAMOTUŁACH

Szamotuły, 11 maja 2022 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej bez
negocjacji, pn.: Dostawa materiałów opatrunkowych (ZP-381-20/2022)
Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1 dotyczy Zadanie 1 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
Zestaw serwet do cięcia cesarskiego.
Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230x330cm z otworem o wymiarach 36x36cm,
wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiorki płynów o wymiarach 72x72cm
z 2 portami do ssaka
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50cm
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75cm x 120cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach
150cm x 190cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze
55g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie
chłonnej 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 oraz
włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm. Łączna gramatura w
strefie wzmocnionej 140g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim , składana w
sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem
rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168kPa.
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność
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na penetrację płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10.
Chłonność 458%. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę na stół do
instrumentarium, stanowiącą pierwsze , zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany
tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania
oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie
samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę ważności , identyfikacja
dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 2 – dotyczy Zadanie 1 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
Zestaw serwet do operacji biodra.
Serwety wykonane z lamnatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2, w strefie
krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2, zintegrowane z
organizatorami przewodów:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 260cm z wycięciem ‘’U’’ o wymiarach 20cm x
85cm, wzmocnienie o wymiarze 50cm x 100cm.
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 300cm, wzmocnienie o wymiarze 15x50cm.
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 36cm x 120cm.
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34cm
2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach
150cm x 190cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze
55g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie
chłonnej 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 oraz
włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm. Łączna gramatura w
strefie wzmocnionej 140g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim , składana w
sposób ułatwiajacy założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem
rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168kPa.
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność
na penetrację płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10.
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Chłonność wzmocnienia 990%. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę na stół do
instrumentarium, stanowiącą pierwsze , zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany
tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania
oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie
samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę ważności , identyfikacja
dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 3 – dotyczy Zadanie 1 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
Zestaw serwet do laparoskopii
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze
60g/m2 , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze
80g/m2 , zintegrowana z organizatorami przewodów:
1 x serweta o wymiarach 215/240cm x 350cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z
otworem samoprzylepnym o wymiarach 25cm x 30cm i 9x15cm ( z dodatkową osłoną do
zasłaniania otworu kiedy nie jest używany)
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34cm
2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo 79x145cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach
150cm x 190 cm . Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o
gramaturze 55g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30g/m2. Łączna
gramatura w strefie chłonnej 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze
55g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm. Łączna
gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim ,
składana w sposób ułatwiajacy założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym
kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym
168/168kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N.
Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia
1,9log10. Chłonność 458%. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę na stół do
instrumentarium, stanowiącą pierwsze , zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany
tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania
oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie
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samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę ważności , identyfikacja
dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 4 – dotyczy Zadanie 2 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, minimalnie
różniącego się od opisanego w SIWZ?
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze
60g/m2
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
2 x samoprzylepna serweta operacyjna 75cm x 90 cm
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo 79cm x 145 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach
150cm x 190 cm .
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze
55g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30g/m2.
Łączna gramatura w strefie chłonnej 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii o
gramaturze 55g/m2 i 2-warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o
gramaturze 85g/m2 oraz wymiarach 65cm x 85cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej
140g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim , składana w sposób ułatwiający
założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze
60g/m2
Spełnia wymagania wg normy EN 13795 – 1,2,3 na wysokim poziomie .Odporność na
rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie
na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność na penetrację płynów w
obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10. Chłonność 458%. Zestaw
sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia – 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 : nr ref , seria , datę ważności ,
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identyfikacja dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN
– EN 13795.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 5 – dotyczy Zadanie 2 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
Zestaw serwet uniwersalnych - wzmocniony
Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2 , w strefie
krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysoko chłonne o gramaturze 80g/m2, zintegrowane z
organizatorami przewodów:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm , wzmocnienie o wymiarach 15x50cm.
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 15x50cm
2 x wysoko chłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta ) na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach
150cm x 190 cm .
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168 kPa. Wytrzymałość na
rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność na penetrację
płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10. Chłonność 990%.
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC-folia wyposażone w informację o
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.
Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę
ważności , identyfikacja dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej
normy PN – EN 13795.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 6 – dotyczy Zadanie 3 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha:
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Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o
gramaturze 35 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o
długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.
Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone
kartonikiem.
Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w
okolicy szyi zapięcie na rzep Dodatkowo 2 ręczniki do osuszania rąk.
Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające
min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.
Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed
rozłożeniem.
Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L,XL, XXL i dodatkowo w centymetrach.
Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe.
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w
opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton
transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i
przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.
Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O
Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa
Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa
IB – 2,9
125 cm, M
135 cm, L
145 cm, XL
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 7 – dotyczy Zadanie 3 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha :
Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej
włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. W części przedniej i na rękawach fartuch posiada
nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o
gramaturze 50g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o
długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.
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Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone
kartonikiem.
Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w
okolicy szyi zapięcie na rzep. Dodatkowo 2 ręczniki do osuszania rąk.
Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające
min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.
Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed
rozłożeniem.
Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L,XL, XXL i dodatkowo w centymetrach.
Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe.
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w
opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton
transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i
przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.
Odporność na przenikanie cieczy > 102cm H2O
Odporność na rozerwanie na sucho 214kPa
Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa
IB – 6,0
126 cm, M
137 cm, L
147 cm, XL
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 8 – dotyczy wymogu I klasy palności
Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od
wymogu dotyczącego palności obłożenia
Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42,
wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza
norma PN-EN 13795. Załącznik A (normatywny) nie określa żadnych wymogów (testów i metod
badań) odnośnie klasy palności. ”Palność” opisana jest w PN-EN 13975-1 w załączniku B.9
(informacyjnym) oraz PN-EN 13795-2 w załączniku C.4 (informacyjnym), które w obu
przypadkach zobowiązują producentów obłożeń i odzieży operacyjnej do dostarczenia
użytkownikowi informacji dotyczących ryzyka pożaru. Istotnym pozostaje fakt, iż obłożenia i

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, Tel.: +48 612927100, NIP: 7871807873
Adres e-mail: przetargi@szamotuly.med.pl

odzież stosowane na blokach operacyjnych nie stanowią źródła zapłonu, jednak mogą posłużyć
jako ”paliwo” podczas wybuchu pożaru.
Badania oraz certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in.
w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków odnosi się do standardu NFPA
702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych natomiast normy europejskie nie wymagają
w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok
operacyjny.
Ponadto pragniemy nadmienić, iż metoda badawcza (norma) CPSC 16 CFR Part 1610
„Standard for the Flammability of Clothing Textiles” - jest to metoda badawcza wprowadzona
przez „United States Consumer Product Safety Commission” (Amerykańską Komisję ds.
bezpieczeństwa produktów Konsumenckich) dla oceny palności tekstyliów i wyrobów
włókienniczych do wyrobu odzieży. Celem normy jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń
i utraty życia poprzez zapewnienie, na szczeblu krajowym (czyli Stanów Zjednoczonych),
standardowych metod testowania i oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do
użytku odzieżowego, tym samym zabraniając stosowania niebezpiecznie łatwopalnych
tekstyliów odzieżowych
Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisane metody badawcze (normy) nie są
zharmonizowane z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie, wymaganie wykonania
badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm,
jest wymaganiem bezzasadnym.
Nadmienić należy również, iż stawianie wymogu dotyczącego I klasy palności
uniemożliwia złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty wielu Wykonawcom, co jest
niezgodne z zapisami obowiązującej ustawy pzp, a w szczególności dotyczącymi zachowania
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 1 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 pozycja 1
Zestawu serwet jałowych do cięcia cesarskiego o składzie i parametrach:


1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 190cm, laminowana jednostronnie grubą,
niebieską folią PE. Serweta stanowi owinięcie zestawu.
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1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
w postaci piktogramów



1 x Serweta do cięcia cesarskiego 200/250 x 315cm w kształcie litery T, z otworem o
wymiarach 18 x 28 x 32cm, wypełnionym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki
płynów. Torba o wymiarach 77 x 77cm, wykonana z transparentnej folii, posiada dwa
plastikowe zawory spustowe do odprowadzania płynów. Przymocowana jest do otworu
na całym jego obwodzie. Torba foliowa zawiera plastikowy, formowany sztywnik 360
stopni oraz włókninowy organizer na przewody z trzema otworami. Serweta wykonana
z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 60g/m2



1 x Serweta dla noworodka 90 x 100cm, wykonana z miękkiej włókniny typu Spunlance
w kolorze białym.



1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm



2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy



Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - średnia = 568,7 cm H2O



Wytrzymałość na wypychanie – na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa



Wytrzymałość na wypychanie – na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa



Wytrzymałość na rozciąganie na sucho: szerokość 151,1N, długość 149,90N



Wytrzymałość na rozciąganie ma mokro: szerokość 149,3N, długość 154,60N



Czystość i pylenie – pod względem cząstek stałych - log10= 2

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 1 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 pozycja 2
Zestawu serwet jałowych do operacji biodra o składzie i parametrach:


4 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy



1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony L o gramaturze 35g/m2, wzmocnienie 56g/m2



3 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL o gramaturze 35g/m2, wzmocnienie 56g/m2



2 x Serweta przylepna 75 x 75cm wykonana z dwuwarstwowej włókniny hydrofilowej,
posiadającej wzmocnienie o wymiarze 25 x 40 cm oraz trzy otwory na przewody.



1 x Serweta do operacji biodra 300/240 x 250cm z elastycznym otworem i kieszeniami.
Serweta w kształcie litery T składa się z dwóch cześci: górnej o wymiarze 300 x 150cm
oraz dolnej o wymiarze 240 x 200cm wyposażonej w otwór, otoczony elastycznym
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materiałem o wymiarach 35 x 35cm, przylepiec o wymiarze 5 x 15cm oraz dwie foliowe
kieszenie na płyny, umieszczone po obu stronach otworu, o wymiarach 80 x 120cm
każda


1 x Osłona kończyny dolnej 40 x 120cm wykonana z włókniny Biflex



1 x Worek na odpady 28 x 33cm wykonana z folii PE



2 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m2



1 x Osłona na stolik Mayo 78 x 145cm, czerwona z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
w postaci piktogramów



2 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm



Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - średnia = 568,7 cm H2O



Wytrzymałość na wypychanie – na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa



Wytrzymałość na wypychanie – na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa



Wytrzymałość na rozciąganie na sucho: szerokość 151,1N, długość 149,90N



Wytrzymałość na rozciąganie ma mokro: szerokość 149,3N, długość 154,60N



Czystość i pylenie – pod względem cząstek stałych - log10= 2

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 1 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 pozycja 3
Zestawu serwet jałowych do operacji brzusznych, laparoskopii o składzie i parametrach:


1 x serweta samoprzylepna 200 x 320cm, wzmocniona, z otworem o wymiarach 25 x
30cm wypełnionym folią chirurgiczną, z organizatorami przewodów



1 x podwójna kieszeń na narzędzia instrumentalne 30 x 30cm



1 x serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm



1 x osłona wzmocniona na stolik Mayo 80 x 145cm



4 x ręcznik chłonny 30 x 40cm



1 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm



2 x fartuch chirurgiczny Standard L



Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - średnia = 568,7 cm H2O



Wytrzymałość na wypychanie – na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa



Wytrzymałość na wypychanie – na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa



Wytrzymałość na rozciąganie na sucho: szerokość 151,1N, długość 149,90N
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Wytrzymałość na rozciąganie ma mokro: szerokość 149,3N, długość 154,60N



Czystość i pylenie – pod względem cząstek stałych - log10= 2

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu.
Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 2 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2 pozycja 1
Zestawu serwet jałowych uniwersalnych o składzie i parametrach:


1 x serweta z przylepcem 150 x 240cm - serweta górna, wykonana z dwuwarstwowej,
bilaminowanej włókniny hydrofilowej Spunbond. Przylepiec o długości 100 cm
umieszczony na boku długości 230cm. Serweta służy do przykrycia górnej części
pacjenta podczas zabiegu chirurgicznego.



1 x serweta z przylepcem 150 x 200cm - serweta dolna, wykonana z dwuwarstwowej,
bilaminowanej włókniny hydrofilowej Spunbond. Przylepiec o długości 100cm
umieszczony na boku o długości 150cm. Serweta służy do przykrycia dolnej części
pacjenta podczas zabiegu chirurgicznego.



2 x serweta z przylepcem 75 x 90cm - serweta boczna, z organizerami kabli, wykonana z
bilaminowanej włókniny hydrofilowej Biflex. Przylepiec o długości 90 cm.



4 x ręcznik chłonny 40 x 40cm - używane przez lekarza do suszenia rąk po umyciu przed
operacją chirurgiczną



1 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm - używana jako dodatkowy klej podczas zabiegu
chirurgicznego. Może być używana do przytrzymywania kabli lub serwet.



1 x serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm - wykonana z folii PE oraz włókniny,
służy do przykrycia nieużywanego stołu narzędzi przed zabiegiem chirurgicznym.
Stanowi również owinięcie całego zestawu.



1 x osłona wzmocniona na stolik Mayo 80 x 145cm w kolorze niebieskim z zaznaczonym
kierunkiem rozwijania w postaci piktogramów



Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - średnia = 568,7 cm H2O



Wytrzymałość na wypychanie – na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa



Wytrzymałość na wypychanie – na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa



Serwety główne dwuwarstwowe o gramaturze 60g/m2



Wytrzymałość na rozciąganie na sucho: szerokość 151,1N, długość 149,90N



Wytrzymałość na rozciąganie ma mokro: szerokość 149,3N, długość 154,60N

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, Tel.: +48 612927100, NIP: 7871807873
Adres e-mail: przetargi@szamotuly.med.pl



Czystość i pylenie – pod względem cząstek stałych - log10= 2

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu.
Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 2 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2 pozycja 2
Zestawu serwet jałowych uniwersalnych wzmocniony o składzie i parametrach:


1 x Serweta na stół instrumentalny 150x 190cm wykonana z włókniny SMS oraz folii PE.
Serweta stanowi owinięcie zestawu.



1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
w postaci piktogramów



1 x Serweta przylepna 150 x 240cm – „górna”. Strefa przylepna o wymiarach 180 x 5cm
zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm, o gramaturze 110 g/m2 i współczynniku
absorbcji 450% masy własnej. Wzmocnienie zawiera trzy otwory (organizatory) na
przewodowy operacyjne. Przylepiec o wymiarze 180 x 5cm.



1 x Serweta przylepna 170 x 200cm – „dolna”. Strefa przylepna o wymiarach 100 x 5cm
zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm, o gramaturze 110 g/m2 i współczynniku
absorbcji 450% masy własnej. Wzmocnienie zawiera trzy otwory (organizatory) na
przewodowy operacyjne. Przylepiec o wymiarze 100 x 5cm.



2 x Serweta przylepna 75 x 90cm – „boczna”. Strefa przylepna o wymiarach 90 x 5cm
zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 40cm, o gramaturze 110 g/m2 i współczynniku
absorbcji 450% masy własnej. Wzmocnienie zawiera otwory (organizatory) na
przewody operacyjne. Przylepiec o wymiarze 90 x 5cm.



4 x Ręcznik chłonny, wykonany z gofrowanej celulozy o wymiarach 40 x 40 cm



2 x Taśma przylepna OP o wymiarze 10 x 50cm



Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - średnia = 568,7 cm H2O



Wytrzymałość na wypychanie – na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa



Wytrzymałość na wypychanie – na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa



Serwety główne dwuwarstwowe o gramaturze 60g/m2



Wytrzymałość na rozciąganie na sucho: szerokość 151,1N, długość 149,90N



Wytrzymałość na rozciąganie ma mokro: szerokość 149,3N, długość 154,60N



Czystość i pylenie – pod względem cząstek stałych - log10= 2

Odpowiedź
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Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu.
Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 3 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 pozycja 1
Jednorazowy, jałowy, barierowy, fartuch chirurgiczny z włókniny hydrofobowej typu SMS, w
kolorze niebieskim, o gramaturze min. 43g/m2. Rękaw fartucha zakończony jest elastycznym
mankietem z poliestrowej dzianiny o długości min. 8cm. Tylne części fartucha zachodzą na
siebie. Fartuch posiada 4 wszywane troki, z czego dwa zewnętrzne umiejscowione są w
specjalnym kartoniku. W okolicy karku fartuch zapiany jest na krótki rzep. Szwy fartucha
wykonane techniką ultradźwiękową.
Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki z wysoce chłonnej gofrowanej celulozy o
wymiarach 40 x 40cm.
Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty jest w serwetę z włókniny SMS a następnie zapakowany w
opakowanie foliowo-papierowe oraz w karton zbiorczy. Fartuch sterylizowany jest przy użyciu
tlenku etylenu.
Na opakowaniu jednostkowym fartuchów znajduje się etykieta z czterema samoprzylepnymi
naklejkami TAG.
Odporność na przenikanie cieczy 57,5cm H2O
Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 146 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro - Szerokość = 85,7 N , Długość = 38 N
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 3 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 pozycja 2
Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny z włókniny hydrofobowej typu SMS,
w kolorze niebieskim, o gramaturze min. 35g/m2. W strefie krytycznej – na przodzie oraz
rękawach fartucha, włóknina laminowana dodatkowo folią PE, łączna gramatura strefy
wzmocnionej to 55g/m2.
Rękaw fartucha zakończony jest elastycznym mankietem z poliestrowej dzianiny o długości min.
8cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Fartuch posiada 4 wszywane troki, z czego dwa
zewnętrzne umiejscowione są w specjalnym kartoniku.
W okolicy karku fartuch zapiany jest na krótki rzep.
Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, Tel.: +48 612927100, NIP: 7871807873
Adres e-mail: przetargi@szamotuly.med.pl

Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki z wysoce chłonnej gofrowanej celulozy o
wymiarach 40 x 40cm.
Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty jest w serwetę z włókniny SMS.
Fartuch sterylizowany jest przy użyciu tlenku etylenu.
Na opakowaniu jednostkowym fartuchów znajduje się etykieta z czterema samoprzylepnymi
naklejkami TAG.
Odporność na przenikanie cieczy 57,5cm H2O
Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 146 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro - Szerokość = 85,7 N , Długość = 38 N
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu.
Pytanie nr 16– dotyczy Zadanie nr 3 poz.1
Czy Zamawiający dopuszcza sterylny, fartuch, z włókniny typu SMMMS, o gramaturze materiału
podstawowego min. 35g/m2, zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym dzianinowym
mankietem, troki łączone kartonikiem; sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację
fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor
niebieski. Rozmiar fartucha w postaci wszywki, identyfikacja możliwa przed rozłożeniem
fartucha. Ręczniki z włókniny, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura
min. 50g/m2. Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny.
Opakowanie zawierające 2 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji).
Parametry dla stref krytycznych:
Odporność na przenikanie cieczy ≥ 10 cm H2O.
Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 97kPa.
Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie.
Rozmiar: M, L, XL.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu.
Pytanie nr 17– dotyczy Zadanie nr 3 poz.2
Czy Zamawiający dopuszcza sterylny, pełnoochronny fartuch, z włókniny typu SMMMS, o
gramaturze materiału podstawowego min. 35g/m2, wzmocnienia min. 40 g/m2 zapinany na
rzep. Nieprzemakalne wstawki w ¾ rękawach i na przodzie fartucha, rękawy zakończone
elastycznym dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem; sposób złożenia i konstrukcja
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pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z
tyłu operatora, kolor niebieski. Rozmiar fartucha w postaci wszywki, identyfikacja możliwa
przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki z włókniny, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x
30cm, gramatura min. 50g/m2. Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z
włókniny.
Opakowanie zawierające 2 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji)
Parametry dla stref krytycznych:
Odporność na przenikanie cieczy ≥ 10 cm H2O.
Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 125 kPa.
Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie.
Rozmiar: M, L, XL.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu.
Pytanie nr 18 dotyczy wzoru umowy
1. Wnosimy o wykreślenie z treści § 5 ust. 3 pkt. 1) i 2) projektu umowy obowiązku złożenia
przez

Wykonawcę

do

Zamawiającego

wniosku o

zmianę

stawki

VAT

i

zawarcia

stosownego aneksu do umowy.
UZASADNIENIE Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia
jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana
stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym
przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić
związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie
Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub
skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w
związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w
sprzeczności z przepisami podatkowymi.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie zaproponowanym
w treści zapytania.

Pytanie nr 19 dotyczy wzoru umowy
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2. Wnosimy o dodanie do projektu umowy § 5 ust. 3 lit. e) projektu umowy o następującej
treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub
w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego
o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie
pisemnej.”

UZASADNIENIE Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki
niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach
umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i
samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany
do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust.
2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) w przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawieranej na okres
dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest zobligowany do zawarcia w jej treści postanowień
dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w
przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacji zamówienia. Powyższa
zmiana nie ogranicza się wyłącznie do umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może
również zostać przewidziana w innej umowie tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak
słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla
zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia,
nieobarczonych narzutem związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu.
Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie
zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co
niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.” (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I,
2021).
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie zaproponowanym
w treści zapytania.
Pytanie nr 20 dotyczy wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 7a projektu umowy
terminu na rozpatrzenie i realizację reklamacji jakościowej do 5 dni roboczych.
UZASADNIENIE Wykonawca informuje, że rozpatrzenie i realizacja reklamacji jakościowej
wymaga podjęcia przez dostawcę szeregu czasochłonnych czynności, jak odbiór towaru i
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przewiezienie go do właściwego laboratorium – a następnie wykonanie odpowiednich badań,
toteż termin wyznaczony przez Zamawiającego należy uznać za zbyt krótki i w zasadzie
uniemożliwiający rzetelne rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie zaproponowanym w
treści zapytania. Termin na rozpatrzenie i realizację reklamacji jakościowej wynosić będzie 5 dni
roboczych.
Pytanie nr 21 dotyczy wzoru umowy
Wnosimy o wykreślenie zapisu § 13 ust. 1 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania
zgody Zamawiającego na cesję wierzytelności.
UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu
opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w
treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz.
2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot
tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę
sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za
rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie zaproponowanym
w treści zapytania.
Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?
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Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 2 pozycja2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 200 cm (pad 50 x 75 cm)
2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1-2.
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów o parametrach włókniny: Materiał
obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3). Każdy zestaw musi posiadać informację o
numerze serii i dacie ważności w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety
operacyjne minimum dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii
polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez padu chłonnego
55g/m2(w miejscu wysokochłonnego wzmocnienia łącznie 110g/m2). Chłonność materiału
laminatu minimum 156ml/m2 , chłonność w miejscu padu minimum 386 ml/m2. Łączna
chłonność w obszarze krytycznym minimum 542 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy
minimum 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej
minimum 161 kPa , w strefie wzmocnionej minimum 361 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany –
zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze. Zestawy
do transportu pakowane w dwa kartony. Klasa palności I. Sterylizacja tlenkiem etylenu.
Opakowanie posiada informację o kierunku otwierania oraz 2 etykiety samoprzylepne typu TAG
służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące
informacje: nr ref, seria, datę ważności, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.
Odpowiedź
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Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 3 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuch, który ma wytrzymałość na
wypychanie na sucho min. 130 kPa – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 26 dotyczy zadania poz. nr 1, 2, 3
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza przesłanie próbek niesterylnych.
Pytanie nr 27 dotyczy zadania poz. nr 1, 2, 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie próbek na wezwanie?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga dołączenia próbek wraz z ofertą. Próbki stanowią przedmiotowe środki
dowodowe.
Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 1, pozycje 1-3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik instrumentariuszki
wykonanej z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 38±2 g/m2 oraz włókninowej warstwy
chłonnej o gramaturze 28±2g/m2, o łącznej gramaturze w strefie chłonnej 70±2 g/m2?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 1, pozycje 1-3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do laparoskopii spełniającego
wymagania aktualnej normy EN 13795-1:2019?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
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Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 2, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego 4 sztuki ręczników
chłonnych
o wymiarach 30cm x 30cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 2, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego serwetę na stolik Mayo
wykonaną z folii o gramaturze 47 g/m2 i 2-warstwowego laminatu chłonnego w obszarze
wzmocnionym

o

gramaturze

57 g/m2 oraz wymiarach 60cm x 145cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 2, pozycje 1-2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów sterylizowanych radiacyjnie?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 2, pozycje 1-2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do laparoskopii spełniającego
wymagania aktualnej normy EN 13795-1:2019?
Odpowiedź
Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2.
Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 3, pozycje 1-2
Czy Zamawiający dopuści fartuchy z zapięciem w okolicach karku na standardowy rzep?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
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Pytanie nr 35 dotyczy zadanie nr 3, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści fartuchy spełniające wymagania standardowe aktualnie obowiązującej
dla fartuchów chirurgicznych normy EN 13795-1:2019?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującej charakterystyce?
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze
56g/m2:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 175cm x 200cm
2 x samoprzylepna serweta operacyjna 75cm x 90 cm
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 50cm x 40cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm
1 x osłona (serweta) na stolik Mayo 80cm x 145 cm
1 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm
.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze
47g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o szerokości 66cm i gramaturze 35g/m2. Łączna
gramatura w strefie chłonnej 84g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii o grubości 50μm
i włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 24g/m2 oraz wymiarach 76cm
x85cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 74g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze
niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania
wg normy EN 13795 – 1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w
obszarze krytycznym 80 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze
krytycznym 92/88 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 123cm H2O.
Współczynnik pylenia 2 log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 631%. Materiał serwet
głównych posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.
Opakowanie miękki blister wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz etykiety
samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej
znajdują się następujące informacje: nr ref, seria, datę ważności, dane wytwórcy. Spełnia
wymogi normy PN – EN 13795.
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Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.

Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 2 poz. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującej charakterystyce?
Serwety

wykonane

z

laminatu

dwuwarstwowego

(folia

polietylenowa+włóknina

polipropylenowa) o gramaturze 62g/m2,w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie
wysoko chłonneo gramaturze 63g/m2:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 200cm,wzmocnienie o wymiarach 37,5cm x
70cm.
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm,wzmocnienie o wymiarach 37,5cm x
70cm
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90c, ,wzmocnienie o wymiarach 37,5cm x 70cm
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 20 cm x 40cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm
1 x osłona (serweta ) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm 1x serweta na stół
instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym>200 kPa. Wytrzymałość na
rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 74/76 N (MD) oraz 72,5/73,02 N (CD).
Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 457 cmH2O. Współczynnik pylenia 2
log10. Chłonność laminatu z warstwą chłonną min. 549%. Zestaw sterylizowany tlenkiem
etylenu. Opakowanie miękki blister wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz
etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie
samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: nr ref, seria, datę ważności, dane
wytwórcy. Spełnia wymogi normy PN – EN 13795.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 38 dotyczy projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany ceny w przypadku przekraczającej 3%
zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
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Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie zaproponowanym
w treści zapytania.
Pytanie nr 39 dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary w§10 ust. 2

były naliczane od wartości

niezrealizowanej części umowy a nie całej wartości umowy?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wysokość ewentualnych kar umownych dotyczy niezrealizowanej
części umowy, a nie całej jej wartości.
Pytanie nr 40 dotyczy pakietu 3 poz. 1, 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręczników chłonnych o rozmiarze 30x39 cm.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 41 dotyczy pakietu 3 poz. 1, 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z włókniny polipropylenowej SMMMS.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 42 dotyczy pakietu 3 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny
polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi, z widocznym
kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha
klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu
zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we
włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne
etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2
miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46
cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w
rozmiarach M, L, XL Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla
miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.
Ręczniki o rozmiarze 30x39 cm
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Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu.
Pytanie nr 43 dotyczy pakietu 3 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny
polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi z widocznym
kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość fartucha.
Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i
rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w
obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep
o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co
najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na
wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach.
Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na
penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8
– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH2O, odporność na penetrację
mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach M, L, XL. Dokumenty
potwierdzające spełnienie wymagań.
Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione
przez jednostki notyfikowane. Ręczniki o rozmiarze 30x39 cm
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu.
Pytanie nr 44 dotyczy pakietu Pakiet 3 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego pełnobarierowego (min.200
mmH20) i oddychający (min. 3800 g/m2/24h) na całej powierzchni wykonany z włókniny
trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m2.
Przebadany na przenikanie min. 14 cytostatyków (wyniki badań załączone do oferty).
Oznakowany jako wyrób medyczny klasy Is oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodny z
EN 14605.
Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób
złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z
przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha scalone podłużnym zgrzewem. Opakowanie
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zawierające min. 1 ręcznik chłonny min. 65x35 cm. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne
do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w 2
rozmiarach. L – 114 cm, XLL – 140 cm.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu.
Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 3 poz.1
Prosimy o dopuszczenie fartucha o poniższych parametrach:
• Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny
typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze, niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii.
• Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności
zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
• Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne (długość min.45cm) –
troki zewnętrzne połączone kartonikiem.
 Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep
• Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała
mankietem dł min.7cm
• Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
 Oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku, widocznym przed rozłożeniem fartucha
• Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm o gramaturze 70g.
 Fartuch wraz z ręcznikami owinięty w serwetę włókninową 60x60cm
 3 naklejki typu TAG
• Zgodność z normą EN-13795 1-3
Odporność na przenikanie cieczy min.55 cmH2O
Wytrzymałość na wypychanie na sucho min.230kPa
Wytrzymałość na rozciąganie na mokro min.90N
Rozmiary od M do XXL
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.
Pytanie nr 46 dotyczy zadania nr 3 poz.2
Prosimy o dopuszczenie fartucha o poniższych parametrach:
• Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny
typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze, niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii,
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wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach o gramaturze
40g/m2
• Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności
zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
• Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne (długość min.45cm) –
troki zewnętrzne połączone kartonikiem.
 Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep.
• Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała
mankietem dł min.7cm
• Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
 Oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku, widocznym przed rozłożeniem fartucha
• Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm o gramaturze 70g.
 Fartuch wraz z ręcznikami owinięty w serwetę włókninową 60x60cm
 3 naklejki typu TAG
• Zgodność z normą EN-13795 1-3
Odporność na przenikanie cieczy min.160 cmH2O
Wytrzymałość na wypychanie na sucho min.270kPa
Wytrzymałość na rozciąganie na mokro min.120N
Rozmiary od M do XXL
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako równoważnego.

Zatwierdzam:
Dyrektor ds. medycznych
Anna Kubicka
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