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Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
na Dostawę materiałów opatrunkowych
oraz bielizny operacyjnej dla
SP ZOZ MSWiA w Katowicach
Nr ref. 10/2019
Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ,,Prawo zamówień publicznych" z późn. zm.
uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej tabelce, przedstawiamy treść
zapytań wraz z odpowiedziami.

Lp.

Pytanie

Odpowiedzi

Część 1 poz. 10:
1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 5x7,2cm? Dopuszcza, nie wymaga
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Część 1 poz. 20, 31, 59:

2.

Prosimy o wyłączenie pozycji do osobnej części, co pozwoli nam na złożenie ważnej Nie wyraża zgody
i konkurencyjnej cenowo oferty.
Część 2 poz. 2:

3.

Czy Można zaoferować serwetę na stolik Mayo o rozmiarze 80x145cm? Pozostałe Dopuszcza, nie wymaga
wymagania zgodne z SIWZ.
Część 2 poz. 3:
Czy można zaoferować serwetę operacyjną samoprzylepną, dwuwarstwową

4.

z

otworem w centralnej części serwety w rozmiarze 45cm x 75cm, otwór przylepny w
rozmiarze 8cm?
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Część 2 poz. 5:
Czy można zaoferować zestaw serwet uniwersalnych o składzie: serweta
samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, serweta samoprzylepna o wymiarach
5.

170cm x 180cm, 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm , 4 x Dopuszcza, nie wymaga
ręcznik chłonny o wymiarach 40 cm x 20 cm, taśma samoprzylepna o wymiarach 9
cm x 50 cm, wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm,
serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Część 2 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 62g/m2 z dodatkowymi łatami chłonnymi (3
warstwa) o gramaturze 63g/m2 w strefie krytycznej

Dopuszcza, nie wymaga

6.

oraz poza zestawem dołączona kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze
sztywnikiem 2x21x35cm?
Część 2 poz. 6:
Czy można zaoferować zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o składzie:
serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, serweta samoprzylepna o
wymiarach 170cm x 180cm, 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm,
7.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 40 cm x 20 cm, taśma samoprzylepna o Dopuszcza, nie wymaga
wymiarach 9 cm x 50 cm, wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x
145 cm, serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej na całej powierzchni
serwety o gramaturze min. 73 g/m2?
Część 2 poz. 7:

8.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety operacyjnej pakowanej Tak
pojedynczo z przeliczeniem zamawianych ilości?
Część 2 Poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferować sterylny zestaw z serwetą

9.

operacyjną dwuwarstwową w rozmiarze 50cm x 60 cm? Reszta wymagań zgodnie z
SIWZ.
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Część poz. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferować sterylny zestaw z serwetą
10.

operacyjną dwuwarstwową w rozmiarze 50cm x 60 cm? Reszta wymagań zgodnie z

Dopuszcza, nie wymaga

SIWZ.
Część 2 poz. 11:
11.

Czy można zaoferować serwetę o rozmiarze 45x75cm?

Tak

Część 2 poz. 13 i 14:
12.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie czepka z włókniny polipropylenowej Dopuszcza, nie wymaga
o gramaturze 17g/m2?
Część 2 poz. 16:

13.

14.

15.

16.

Czy można zaoferować pokrowiec na kończynę w rozmiarze 75x120cm? Pozostałe Dopuszcza, nie wymaga
wymagania zgodne z SIWZ.
Pytanie nr 1 – dotyczy części 2 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zgodnych z opisem
poniżej?
Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z
włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety
(min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich rękawach,
zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m2, przy szyi zapinany
na rzep, w pasie wiązany na trok.
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.
Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O
Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa
Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa
Zgodnie z SIWZ
IB – 2,9
W zestawie z 2 ręcznikami do osuszania rąk (owinięcie białym papierem
krepowanym) lub bez.
Każdy fartuch posiadający ręczniki do osuszania rąk (ręczniki 55g/m2) zawinięty jest
w papier krepowy (serwetę) 60 cm x 60 cm
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.
Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające
numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do
archiwizacji danych.
Pytanie nr 2 – dotyczy części 2 poz. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik MAYO o Tak
wymiarze 78cm x 145cm?
Pytanie nr 3 – dotyczy części 2 poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm z Zgodnie z SIWZ
otworem przylepnym o wymiarze 6x8cm?
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Pytanie nr 4 – dotyczy części 2 poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie jak niżej?
Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo
• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
• 2 ręczniki do rąk
• 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm
• 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm
• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety
75x190cm)

17.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji
zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.
Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego
szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety
obłożenia bez włókien celulozy.
Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające
numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do
archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta
pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na Zgodnie z SIWZ
zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także
miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze
niebieskim.
Opakowanie
typu
TYVEC/Folia.
Zestaw
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.
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Pytanie nr 5 – dotyczy części 2 poz. 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie jak niżej?
Zestaw uniwersalny wzmocniony z serwetą na stół Mayo
• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
• 4 ręczniki do rąk
• 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą
chłonną 75 x
90 cm, łata chłonna 15x50 cm
• 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla
pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180
x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym
dla pacjenta 75x240cm)
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety
75x190cm)

18.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji
zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.
Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego
szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety
obłożenia bez włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60
µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen,
polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen.
Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2.
Całkowita gramatura 140 g/m2.
Materiał serwet głównych min. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen
foliowany
nieprzemakalny
(grubość
folii
33μ)
o min. gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej min. 80
g/m2.
Odporność
na
rozerwanie
na
mokro Zgodnie z SIWZ
w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze
krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O.
Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające
numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do
archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta
pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na
zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także
miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze
niebieskim.
Opakowanie typu TYVEC/Folia. Zestaw 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.
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Lp.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Pytanie

Pytanie nr 6 – dotyczy części 2 poz. 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety jak w SIWZ pakowanej
pojedynczo ( z odpowiednim przeliczeniem ilości)?
Pytanie nr 7 – dotyczy części 2 poz. 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z opisem SIWZ
różniącej się jedynie posiadaniem elementu RTG miast nitki RTG. Przytaczany
”element RTG” to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety,
kontrastująca
w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej
zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.
Pytanie nr 8 – dotyczy części 2 poz. 9,10, 13,14:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.9, 10, 13, 14 do oddzielnego
pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co
znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie
niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi?
Pytanie nr 9 – dotyczy części 2 poz. 16:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarze
32cm x 120cm pakowaną pojedynczo ( z odpowiednim przeliczeniem ilości)?
Pytanie nr 10 – dotyczy części 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych na poszczególne
pozycje części 2? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie
Wykonawców co bezpośrednio przełoży się na korzystniejsze warunki zakupu dla
Zamawiającego.
Pytanie nr 11 – dotyczy części 3 poz 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca na przewody
w wymiarze 15cm x 250 cm?
Pytanie nr 12 – dotyczy części 3 poz 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foliowej osłony na gumkę o
średnicy 90cm?
Pytanie nr 13 – dotyczy części 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych na poszczególne
pozycje części 3? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie
Wykonawców co bezpośrednio przełoży się na korzystniejsze warunki zakupu dla
Zamawiającego
Pakiet 1, poz. 10

Odpowiedzi

Dopuszcza, nie wymaga

Dopuszcza, nie wymaga

Nie wyraża zgody

Zgodnie z SIWZ

Nie

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści plaster o wymiarach 6cm x 7cm, spełniający pozostałe Dopuszcza, nie wymaga
wymagania SIWZ?
Pakiet 1, poz. 11-12

28.

Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość sztuk w opakowaniu ma na myśli 2,5 cm x 9,14m=1000op 12szt
5 cm x 9,14m=500op 6szt
Zamawiający podając j.m. opakowanie?
Pakiet 1, poz. 11

29.

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’12 szt. z odpowiednim przeliczeniem Tak
ilości opakowań?
Pakiet 1, poz. 12

30.

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’6 szt. z odpowiednim przeliczeniem Tak
ilości opakowań?
Pakiet 1, poz. 20-22

31.

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’500szt. z odpowiednim przeliczeniem Tak
ilości opakowań?
Pakiet 1, poz. 32

32.

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową bawełniano-wiskozową?
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Pakiet 1, poz. 37
33.

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’20szt z przeliczeniem podanych Dopuszcza, nie wymaga
ilości?
Pakiet 1, poz. 48, 49

34.

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10szt. z odpowiednim Dopuszcza, nie wymaga
przeliczeniem ilości opakowań?
Pakiet 1, poz. 57, 59
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 57 i 59 do osobnego

35.

zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając Nie wyraża zgody
złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór
oferty najkorzystniejszej.
Pakiet 1, poz. 58
Czy Zamawiający dopuści pielucho majtki konfekcjonowane w inny sposób niż

36.

podany w SIWZ z podaniem ceny zgodnie z j.m. za 1szt ze względu na rożne Dopuszcza, nie wymaga
konfekcjonowanie pieluch w zależności od rozmiaru, w celu łatwiejszego
porównania ofert.
Pakiet 2, poz. 3

37.

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm, spełniającą pozostałe Dopuszcza, nie wymaga
wymagania SIWZ?
Pakiet 2, poz. 7

38.

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną sterylną pakowaną po 1szt zamiast po Dopuszcza, nie wymaga
2szt z przeliczeniem podanych ilości, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Pakiet 2, poz. 9, 10
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 9, 10 do osobnego zadania?

39.

Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie Nie wyraża zgody
ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty
najkorzystniejszej.
Pakiet 2, poz. 11

40.

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm, spełniającą pozostałe Dopuszcza, nie wymaga
wymagania SIWZ?
Pakiet 3, poz. 1-2

41.

Czy Zamawiający dopuści do wyceny plastry pakowane indywidualnie w Dopuszcza, nie wymaga
opakowaniu zbiorczym a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Pakiet 3, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 –częściową z folii polietylenowej na ramię C
RTG:
* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę

42.

ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu
* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę
ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu
* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm
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Pakiet 3, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści osłonę typu "beret" na urządzenie z przezroczystej folii
43.

polietylenowej, o gramaturze 35 g/m˛ z

gumką ściągającą umożliwiającą Dopuszcza, nie wymaga
stabilizację osłony na urządzeniu o średnicy na płasko 50cm, gumka rozciągająca się
do 85cm?
Pakiet 3, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści osłonę typu "beret" na urządzenie z przezroczystej folii

44.

polietylenowej, o gramaturze 35 g/m˛ z

gumką ściągającą umożliwiającą Dopuszcza, nie wymaga
stabilizację osłony na urządzeniu o średnicy na płasko 80cm, gumka rozciągająca się
do 140cm?
Pakiet 4, poz. 1

45.

Tak

Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w kolorze zielonym?
Pakiet 4, poz. 1

46.

Tak

Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w rozmiarze L i XL?
Pakiet 4, poz. 2

47.

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’50szt z przeliczeniem Tak
podanych ilości?
Pakiet 4, poz. 3

48.

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100szt z przeliczeniem Tak
podanych ilości?
Pakiet 4, poz. 4

49.

Tak

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło tylko w kolorze zielonym?
Pakiet 4, poz. 5

50.

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli tylko w kolorze Tak
zielonym?
Pakiet 4, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

51.

- poszwa : 210 cm x 160 cm

Tak

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm
Pakiet 4, poz. 6, 7
52.

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100szt z przeliczeniem Tak
podanych ilości?
Pakiet 4, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści czepek

głęboki w formie furażerki z trokami do

umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o
gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,
53.

wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej
umożliwiająca

wywinięcie

i

utworzenie

dodatkowej

warstwy

stanowiącej

zabezpieczenie przed potem. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika
umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.
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Pakiet 4, poz. 8
54.

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce tylko w kolorze niebieskim?

Tak

Pakiet 4, poz. 9
55.

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło tylko w kolorze zielonym?

Tak

Pakiet 4, poz. 9
56.

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m2?

Nie

Pakiet 4, poz. 10
57.

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni pakowany pojedynczo w Tak
woreczek foliowy, w zbiorczym opakowaniu a’100szt?
Pakiet 4, poz. 10

58.

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100szt z przeliczeniem Tak
podanych ilości?
Pakiet 4, poz. 11

59.

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

Nie

Pakiet 4, poz. 11
60.

Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w rozmiarze L i XL?

Tak

Pakiet 4, poz. 11
61.

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?

Tak

Pakiet 4, poz. 11
62.

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L?

Nie

Pakiet 4, poz. 11
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 11 do osobnego zadania?
63.

Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie Nie
ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty
najkorzystniejszej.
Część 1, poz. 1-8,27-30,33-42,50-52
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-8,27-30,33-42,50-52 z pakietu 1.
Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również

64.

złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście Nie wydzielamy pozycji
korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji
konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma
wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
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Lp.

Pytanie
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Część 1, poz. 27-30,50-52
Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością
zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm
65.

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Dopuszcza, nie wymaga

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm
Część 1, poz. 27-30,50-52
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym
częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie
swobodnym?
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
66.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Dopuszcza, nie wymaga

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

67.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.
Część 1, poz. 27-30,50-52
Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki

Zgodnie z SIWZ

opatrunkowej w stanie rozciągniętym i ma to na myśli podając w j.m. opakowanie?
Część 1, poz. 34,38,39,
68.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. Zgodnie z SIWZ
blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Część 2, poz. 13-14
Czy zamawiający wydzieli poz.13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie

69.

pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie Dopuszcza ,nie wymaga
konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie
oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
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Odpowiedzi

Część 2, poz. 13
70.

Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z jednowarstwowej włókniny Dopuszcza, nie wymaga
polipropylenowej o gramaturze ok. 25 g/m2, pozostałe bez zmian?
Część 2, poz. 13-14

71.

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie
handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych

Zgodnie z SIWZ

opakowań.
Część 2, poz. 14
72.

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret o gramaturze min. 16 g/m2?

Dopuszcza, nie wymaga

Część 4, poz. 1
73.

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Tak

Część 4, poz. 1
74.

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x Nie
140 cm?
Część 4, poz. 1

75.

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x Nie
145 cm?
Część 4, poz. 1
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie

76.

handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych

Tak

opakowań.
Część 4, poz. 1
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do
77.

zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 Nie
g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości
5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?
Część 4, poz. 1

78.

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym Dopuszcza, nie wymaga
mankietem z bawełnianym ściągaczem?
Część 4, poz. 2
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie

79.

handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych

Tak

opakowań.
Część4, poz. 3,6,10
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie
80.

handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych
opakowań.
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Część 4, poz.3
81.

Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze ok. 16 g/m2?

Nie

Część4, poz. 4
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie
82.

handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych

Tak

opakowań.
Część4, poz. 4
83.

Czy zamawiający dopuści gramatuę prześcieradło ok. 25 g/m2?

Nie

Część 4, poz. 5
Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na
84.

poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m2, w Nie
kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z
etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?
Część4, poz. 10

85.

Czy zamawiający dopuści przedniak pakowany po 100 szt. w opakowanie foliowe z Tak
perforacją, w formie dyspensera?
Część 4, poz. 11

86.

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Tak

Część 4, poz. 11
87.

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x Nie
140 cm?
Część 4, poz. 11

88.

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x Nie
145 cm?
Część 4, poz. 11
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie

89.

handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych

Tak

opakowań.
Część 4, poz. 11
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do
90.

zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 Nie
g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości
5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?
Część 4, poz. 11

91.

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym Dopuszcza, nie wymaga
mankietem z bawełnianym ściągaczem?
Część 4, poz. 8

92.

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m , z perforacją co 50 Nie
cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły o gramaturze 18 g/m2 i 1 x warstwa folii o
grubości 0,015-0,017 mm, nieprzemakalny
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Część 4, poz. 7,9
Czy zamawiający wydzieli poz.7,9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli
93.

innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie Nie
konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie
oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

z poważaniem
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach
dr n.med. Piotr Grazda
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