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SzP VIII-2233-33P-I/17

Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego
Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę obłożeń pola operacyjnego oraz
jednorazowych fartuchów chirurgicznych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela
następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1, dot. Gr. 1, poz.1:
Czy Zamawiający dopuści zestaw o odporności na rozerwanie min. 100 kPa i składzie:
Rozmiar
serweta z przylepcem i
Gramatura
Otwór
1
300x180
otworu:
kieszenią na płyny z kształtką
73g/m2
prostokątny
22x15
serweta na stół instrum.

1

190x150

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2, dot. Gr. 3, poz.1:
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
serweta z otworem elastycznym,
ochraniaczem
na
palec
i
workiem na płyny z sitem i
1
zaworem do zamocowania
drenu
i
zintegrowanymi
nogawicami
serweta na stół instrum.
serweta na stolik Mayo
serwetki do rąk
taśma medyczna

1
1
2
1

Gramatura
56 g/m2

215x180

190x150
145x80
40x20
50x9

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3, dot. Gr. 3, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie następującego zestawu:

Rozmiar
Otwór:
otworu: 5
OKRĄG
cm

1 x serweta 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem
brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z osłoną palca do
badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, 8 - SMS
końcówke odpływową. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej
typu SMS o gramaturze 50 g/m2 oraz folii PE
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu
spunlace o gramaturze 45 g/m2
17 - spunlace
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu
spunlace o gramaturze 68 g/m2
18 - spunlace
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o
wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35
g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura
w strefie chłonnej - 63 g/m2.
16 - laminat 2w
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania
oraz 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.
Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4, dot. Gr. 5, poz.1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie następującego zestawu:

1 x serweta samoprzylepna 75 cm x 200 cm z otworem o wymiarach 8 cm x 12 cm
wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze
56 g/m2
6 - laminat 2w
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu
spunlace o gramaturze 45 g/m2
17 - spunlace
2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej
włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2
8 - SMS

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o
wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35
g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura
w strefie chłonnej - 63 g/m2.
16 - laminat 2w
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania
oraz 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.
Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 5, dot. Gr. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów PCNL spełniającego wymogi opisu
przedmiotu zamówienia z odpornością na rozerwanie min. 172 kPa ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 6, dot. Gr. 3:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów TUR wykonanego
z włókniny dwuwarstwowej z obszarami wzmocnionymi, spełniającego wymogi SIWZ
w następującym składzie:
Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 7, dot. Gr. 5:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do drobnych zabiegów chirurgicznych w
następującym składzie:

Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.

Pytanie nr 8, dot. Wymagania do wszystkich grup asortymentowych:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania asortymentu wykonanego z włókniny
z odpornością na wypychanie (zgodnie z normą EN ISO 13938-1) min. 172 kPa obszary niewzmocnione, min.
375 kPa obszary wzmocnione ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 9, dot. Gr. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr 5 zestaw w niżej opisanym składzie, spełniającego
pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
 1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm
 1 ręcznik do rąk – 100% celuloza
 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
 1 serweta TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana, z osłoną na palec o średnicy 3 cm, otworem o
średnicy 6 cm i przylepnym otworem o średnicy 8 cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka
 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75 x 190 cm)
LUB
 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65 x 85 cm)
 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
 1 serweta brzuszno-kroczowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z
filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 125 cm (z dodatkową
osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)
 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75 x 190 cm)
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 10, dot. Gr. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr 5 zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego
w zaproszeniu: serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 100 x 150 (zamiast 120 x 140)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak.
Pytanie nr 11, dot. Zapisów:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów i fartuchów pakowanych podwójnie: wewnętrzny
dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak.
Pytanie nr 12, dot. Zapisów:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożeń o gramaturze laminatu podstawowego (PE+PP) 60
g/m2?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

