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Dot. SPZOZ/ZP/382/8/2021 
 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 

Wyjaśnienia treści SWZ 

 
Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 

 
Pakiet 4 poz. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostarczanego obecnie zestawu do porodu                          
o następującym składzie:  
1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)  
10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm  
1 ręcznik 30 cm x 20 cm  
1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm  
1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm  
1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod 
pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE.  
Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej            
i włókniny polipropylenowej- spunbond) o gramaturze 48 g/m2. Zestaw posiada min. 2 etykiety 
samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu 
wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 1 – pakiet 4, poz. 4 
Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy                             
o wydzielenie z pakietu 4, poz. 4 i utworzenie z niej osobnego zadania. 
Ponadto prosimy o d dopuszczenie fartuchów o następujących parametrach: 
Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na. 
Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi 
zapięcie na rzep. Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2 Fartuch przeznaczony 
do operacji generujących niewielką ilość płynów. Na zewnętrznym opakowaniu dwie samoprzylepne 
etykiety dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 
producenta. Długość fartucha:135,140 cm. Fartuch musi spełnia wymogi normy EN 13795 1,2,3.  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
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Pakiet 2, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, 
wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,                      
z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki        
o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze 
niebieskim, rozmiar uniwersalny? 

 

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza 
powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również 
higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego 
wartości użytkowe. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet 2, poz. 2,4,5, 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.                   
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Pakiet 2, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt.                      
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Pakiet 2, poz. 2-5 

Czy zamawiający wydzieli poz.2-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet 4, poz. 5-8 

Czy zamawiający wydzieli poz.5-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet 4, poz. 5 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu porodowego składającego się z: 
a. Serweta na stół narzędziowy, standardowa, 100x150cm 

b. Serweta pod pośladki,115x100cm 

c. Koc dla dziecka,100x120cm 

d. Obłożenie pola,75x90cm 

Odp. Zgodnie z SWZ. 
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Pakiet 4, poz. 5 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu porodowego składającego się z: 
a. Ręczniki,25x19cm x2 szt. 
b. Koc dla dziecka,100x120cm 

c. Samoprzylepne obłożenie, 75x75cm, wymiar taśmy przylepnej 5x75cm x 2 szt. 
d. Osłona kończyny, 120x75 cm x 2 szt. 
e. Serweta pod pośladki,98x75cm 

f. Serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150cm 

g. Taśma przylepna,9x50cm 

Odp. Zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet 4, poz.6 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji kolana składającego się z: 
a. ręczniki x2 szt. o wymiarze 25x19 cm 

b. taśma przylepna 9x50 cm 

c. dwustronne obłożenie do artroskopii kończyn wzmocnione 320x220 cm, śr.otw. 7x5 cm 

d. serweta na stół narzędziowy, wzmocniona, 190x150 cm 

Odp. Zgodnie z SWZ. 
 

pakiet 4, poz. 7 poz. 8 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do oparcji ginekologicznych 
składającego się z: 

a. ręcznik 2x szt. o wymiarze 25x19 cm 

b. taśma przylepna 1x szt. o wymiarze 9x50 cm 

c. serweta na stół narzędziowy standard, 190x150 cm, x 1 szt. 
d. obłożenie pola 180x250/200 cm z otworem o średnicy 13x9 cm  

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 
Pakiet 1 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na 
pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pakiet 1 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o masie 30-33g, przestrzeń martwa 19ml. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pakiet 2 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość składania ofert na wybrane pozycje. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 1 
W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających                  

z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez 

możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zmianę jednostki 

miary na opakowania i doprecyzowanie wymaganych ilości:  

Układy oddechowe pakowane są po 10 sztuk.  

Kaniule donosowe po 20 sztuk. 

Adapter do tracheostomii po 20 sztuk. 

Filtry do rury do dezynfekcji po 2 sztuki. 

Filtry powietrza do Airvo po 2 sztuki. 

Odp. Zamawiający zmieni jednostkę miary i zmodyfikuje ilości w pakiecie nr 8. 

 

Dotyczy wzoru umowy 
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 5 ust. 5 o treści:  

„5. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej 
Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: 
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu 
jego ugodowego załatwienia”. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę chirurgiczną na kończynę w rozmiarze 
35 x 120 cm, z jedną taśmą samoprzylepną w komplecie, druga sterylna taśma dołączona osobno? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pakiet 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny z materiału typu SMS? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pakiet 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny z materiału typu SMMMS? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pakiet 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie zewnętrzne z 4 szt etykiet do 
dokumentacji? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pakiet 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny w rozmiarze L o długości 
128 cm, oraz w rozmiarze XXL o długości 157 cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pakiet 4, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do odbierania porodu z serwetą do 
owinięcia noworodka (pozycja d) zestawu o wymiarach 80 x 90 cm wykonaną z miękkiej i chłonnej 
włókniny o gramaturze 40g/m2? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pakiet 4, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do odbierania porodu z serweta pod 
pośladki (pozycja e) zestawu) 114 x 150 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 60g/m2,                         
z mankietem 25cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, serweta dodatkowo wzmocniona? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pakiet 4, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do odbierania porodu owinięty tylko    
w serwetę 100 x 150 cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pakiet 4, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do odbierania porodu owinięty                    
w serwetę włókninową min. 70 x 70 cm zamiast papieru krepowego? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pakiet 4, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kolana: obłożenie wykonane 
z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie 
krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie 
krytycznej 140 g/m2, odporność na rozerwania mokro w obszarze krytycznym 172 kPa. 
Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do 
archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Skład zestawu: 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
• 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm 
• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm 
• 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, 
wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami 
przewodów. 
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Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 4, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw ginekologiczny o składzie: 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm 
• 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny                          
o wymiarach 35 x 50cm. Obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Zestaw 
posiada 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. 

 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 4, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw ginekologiczny w opakowaniu 
zbiorczym a’6 szt z przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pakiet 4, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw ginekologiczny o składzie: 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 
• 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, 
z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na 
płyny o wymiarach 35 x 50cm, z filtrem i zaworem. Obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny 
trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie 
wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.  
Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
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Pakiet 4, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw ginekologiczny w opakowaniu 
zbiorczym a’6 szt z podaniem ceny za 1 zestaw z przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pakiet 4, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia w rozmiarze 30 x 40 cm, ze 
sztywnikiem. Opakowanie jednostkowe posiada 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do 
archiwizacji danych. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pakiet 4, pozycja 9 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy EN PN 13795 – norma ta 
odnosi się do wyrobów włókienniczych, a nie foliowych. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pakiet 4, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń chirurgiczną w opakowaniu zbiorczym a’180 szt 
(wewnętrzny worek foliowy + karton zewnętrzny) z podaniem ceny za 1 szt przeliczeniem zamawianych 
ilości? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pakiet 4, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści sterylny samoprzylepny uchwyt do mocowania 
przewodów i drenów typu rzep o wymiarach 2 x 22 cm? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pakiet 4, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny uchwyt w opakowaniu zbiorczym 100 
szt pakowany do transportu w wewnętrzny worek foliowy oraz karton zewnętrzny? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Dotyczy zapisów SWZ:  
1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 
9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów 
eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży 
oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że 
oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.  
Odp. Zamawiający nie wymaga.  
 
Dotyczy Parametry Techniczne:  
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak. 9 jednorazowych naboi do dezynfekcji 
powietrza i powierzchni, bez konieczności użycia sprzętu zamgławiającego, będących wyrobami 
medycznymi klasy I, o zgodności z następującymi normami UE: EN 13624, EN 13704, EN 13727, EN 
14348, EN 14476, EN 16615, zawierających środek oparty na czwartorzędowych związkach 
amoniowych oraz środkach kompleksujących w roztworze wodnym oparty o chlorek 
didecylodimetyloamoniowy <0,10%, chlorek N-alkilodimetylobenzyloamoniowy <0,06%, pozostałe 
składniki wodne 99,84%, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników, środowiska, 
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a także sprzętu medycznego i elektronicznego przy jednoczesnej wysokiej, bo 99,999% 
bakteriobójczości, zarodnikobójczości, prątkobójczości, sporobójczości, grzybobójczości                                    
i wirusobójczości? Prosimy o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie w postępowaniu naboi                       
w jednorazowych pojemnikach o pojemnościach 150 ml przeznaczonych do zamgławiania pomieszczeń 
o kubaturze 18 m³ lub 450 ml do zamgławiania pomieszczeń o kubaturze 50 m³ (z odpowiednim 
przeliczeniem ilości).  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
3. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 9, aby jednorazowe naboje do dezynfekcji nie zawierały         
w swoim składzie propan-2-olu, który może powodować nudności, wymioty, zawroty i bóle głowy, 
zaburzenia równowagi, pocenie się i omdlenia? Przebywanie w oparach propanolu może wywołać 
uczucie senności i zawroty głowy. W przypadku dostania się do oczu może powodować uszkodzenie 
rogówki i siatkówki.  

Odp. Zgodnie z SWZ. 
 

4. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 9, aby jednorazowe naboje do dezynfekcji nie zawierały         
w swoim składzie chlorku didecylodimetyloamonu (DDAC)? Przebywanie człowieka w oparach 
preparatu o wysokim stężeniu DDAC jest bardzo szkodliwe, a do pomieszczenia, w którym uprzednio 
użyto środka z jego zawartością można wejść dopiero po godzinnym procesie odgazowania, co 
sugeruje, iż taki środek jest wysoce niebezpieczny.  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pakiet nr 7, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści  elektrody TENS w rozmiarze 5 cm x 8,9 cm, spełniające pozostałe parametry 
bez zmian? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 

 


