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Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę obłożeń pola operacyjnego oraz jednorazowych
fartuchów chirurgicznych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)
w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1, dot. Gr. 18, poz. 1:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie obłożenia standardowego o następującym składzie i
parametrach:
1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości
0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40
g/m².
1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE
0,050mm.
1 serweta przylepna 150x240cm ( 5x90cm – rozmiar
taśmy klejącej na serwecie)
1 serweta przylepna 170x175cm ( 5x90cm – rozmiar
taśmy klejącej na serwecie)
2 serwety przylepne 75x90cm( 5x90cm – rozmiar taśmy
klejącej na serwecie)
1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione
syntetyczną siatką o gramaturze 68 g/m².

Serwety wykonane z laminatu folii PE i włókniny PP o gramaturze 62 g/m2. 8 zestawów w kartonie zbiorczym,
zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE - zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę
papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG.
Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu repozycjonowalnego kleju w serwetach i dopuszczenie serwet z
hypolergicznym klejem umożliwiającym użytkowanie serwety zgodnie z opracowanymi standardami i
instrukcjami obłożenia pola operacyjnego, według których serwet nie wolno przesuwać ani ponownie przyklejać
w innym miejscu.
Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.

Pytanie nr 2, dot. Gr. 18, poz. 2:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie obłożenia standardowego o następującym składzie i
parametrach:
1 czerwona osłona na stolik Mayo
80x145cm o grubości 0,065 mm, ze
wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40
g/m².
1 serweta na stół instrumentariuszki
140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o
gram. 30g, folia PE 0,050mm
1 serweta przylepna 150x240cm z
przylepną taśmą przy dłuższym boku o
wym.
5x90cm,
wzmocniona
na
powierzchni 50x75cm
1 serweta przylepna 175x200cm, z
przylepną taśmą na krótszym boku o
wym. 5x90 cm, wzmocniona na
powierzchni min. 50x75cm
2 serwety przylepne 75x90cm z
przylepną taśmą o wym. 5x90cm,
wzmocniona na powierzchni min.
45x60cm
1 włókninowa taśma samoprzylepna
9x50cm,
4
ręczniki
celulozowe
30x40cm
wzmocnione syntetyczną siatką o
gramaturze 68 g/m².
Serwety wykonane z laminatu folii PE i włókniny PP o gramaturze 62 g/m2. + wzmocnienie: Spunlace 70 g/m2.
– łącznie w strefie krytycznej 132 g/m2. 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo
wewnętrznie workiem z folii PE - zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą
2 naklejki transferowe typu TAG.
Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu repozycjonowalnego kleju w serwetach i dopuszczenie serwet z
hypolergicznym klejem umożliwiającym użytkowanie serwety zgodnie z opracowanymi standardami i
instrukcjami obłożenia pola operacyjnego, według których serwet nie wolno przesuwać ani ponownie przyklejać
w innym miejscu.
Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 3, dot. grupa 13:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do oceny osłony jałowej z folii przeźroczystej na
przewody o długości 235 cm i szerokości 13 cm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 4, dot. grupa 1, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii zgodnego z opisem przedmiotu
zamówienia z 4 ręcznikami celulozowymi ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.

Pytanie nr 5, dot. grupa 2, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów PCNL spełniającego wymogi opisu
przedmiotu zamówienia z odpornością na rozerwanie min. 172 kPa ?
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
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Pytanie nr 6, dot. grupa 3, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego w ułożeniu na plecach w
następującym składzie:

Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 7, dot. grupa 4, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii spełniającego
wymogi SIWZ posiadającego w swoim składzie:
- 1 x osłona na sprzęt medyczny 120 x 120 cm, okrągła PE zamiast osłona okrągła przeźroczysta max 95 x 95
cm
- 1 sztuka fartucha chirurgicznego rozm XL zamiast 2 sztuk
- 1 x serweta angiograficzna bez padu chłonnego z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego po prawej
stronie pacjenta zamiast po lewej stronie
- dodatkowo 1 x serwetę nieprzylepną 50 x 50 cm dwuwarstwową
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 8, dot. grupa 7, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści
możliwość
w rozmiarze 37,5 cm x 45 cm ?
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Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 9, dot. grupa 7, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści
możliwość
w rozmiarze 90 cm x 150 cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 10, dot. grupa 7, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści
możliwość
w rozmiarze 50 cm x 60 cm ?
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 11, dot. grupa 7, poz. 9:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnej serwety wykonanej
z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m2 w rozmiarze 240 cm x 150 cm z obszarem wzmocnionym w
postaci padu chłonnego, całkowita gramatura wzmocnienia 110 g/m2 ?
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Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 12, dot. grupa 7, poz. 10:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety spełniającej wymogi SIWZ
w rozmiarze 170 cm x 300 cm ?
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 13, dot. grupa 9, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów na kręgosłupie zgodnego z opisem
przedmiotu zamówienia posiadającego w swoim składzie serwetę główną
w rozmiarze 245 cm x 320 cm z padem chłonnym, pozostałe parametry spełnione, oraz 1 taśmą samoprzylepną
zamiast 2 szt. ?
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 14, dot. grupa 14, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do drobnych zabiegów chirurgicznych w
następującym składzie:

Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 15, dot. grupa 17, poz. 1,2:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych fartuchów chirurgicznych spełniających wymogi
SIWZ posiadających dodatkowe nieprzemakalne wstawki nie paroprzepuszczalne PP/PE tj. włóknina/folialaminat ?
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 16, dot. grupa 18, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego z częścią przylepną 3,5 cm w tym
szerokość powierzchni klejącej 2,5 cm w następującym składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm ?
Odpowiedź Zamawiającego:
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TAK.
Pytanie nr 17, dot. grupa 18, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego
z częścią przylepną 3,5 cm w tym szerokość powierzchni klejącej 2,5 cm w następującym składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 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 175 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 Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 18, dot. grupa 19, poz. 1:
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:
TAK.

Pytanie nr 19, dot. grupa 20, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z
włókniny dwuwarstwowej z obszarami wzmocnionymi, spełniającego wymogi SIWZ w następującym składzie:

5

Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 20, dot. grupa 20, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kolana wykonanego
z włókniny dwuwarstwowej z obszarami wzmocnionymi, spełniającego wymogi SIWZ w następującym
składzie:

Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 21, dot. grupa 20, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego
z włókniny dwuwarstwowej z obszarami wzmocnionymi, spełniającego wymogi SIWZ w następującym
składzie:

Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
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Pytanie nr 22, dot. grupa 20, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą z wycięciem ,,U” do
artroskopii barku wzmocniony wykonanego z włókniny dwuwarstwowej z obszarami wzmocnionymi,
spełniającego wymogi SIWZ w następującym składzie

Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 23, dot. wymagania do wszystkich grup:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania asortymentu pokrytego klejem hypoalergicznym,
nierepozycjonowalnym ze względu na zachowanie zasad aseptyki?
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 24, dot. grupa 3:
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm
wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką
usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie
chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe
wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę
wykonana z laminatu z warstwą komfortu trilaminat o gramaturze 66g/m2, gramaturze w obszarze krytycznym
min. 140 g/m2. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.
Pytanie nr 25, dot. grupa 3:
Prosimy o doprecyzowanie czy serweta do ciecia cesarskiego powinna mieć kształt litery T dzięki czemu
poprzez wytworzenie obszernego ekranu anestezjologicznego istnieje możliwość zabezpieczenia ramion stołu
operacyjnego.
Odpowiedź Zamawiającego:
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Dopuszczamy.
Pytanie nr 26, dot. grupa 13:
Prosimy o dopuszczenie osłony na kamerę PE składana teleskopowo13 x 240 cm z taśmą, pozostałe zgodne
SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 27, dot. grupa 14:
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów ginekologicznych. Skład zestawu:
1 x serweta na stolik narzędziowy 125x230 cm
2 x osłona na kończyny 79x140cm z repelentnej włókniny SMMMS,
1 x serweta przylepna z bilaminatu 45x50 cm
1 x ręcznik chłonny 60x40cm +/-2 cm
1 x serweta 74/137/192 cm typu T do litomii z przylepnym otworem na krocze 15x6 cm ze wzmocnieniem
chłonnym wokół otworu wykonana z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen,
polipropylen) o gramaturze 66 g/m2.. Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H 2O, wytrzymałość
na rozrywanie na mokro/sucho powyżej 190kPa, w obszarze wzmocnień powyżej.570 kPa. Zestawy pakowane
zbiorczo w worek foliowy, następnie karton
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 28, dot. grupa 16:
Prosimy o dopuszczenie fartuchów z rękawami zakończonymi elastycznym bawełnianym mankietem o długości
min. 6 cm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 29, dot. grupa 17:
Prosimy o dopuszczenie fartuchów ze wstawkami nieprzemakalnymi o gramaturze 30 g/m 2.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 30, dot. grupa 17:
Prosimy o dopuszczenie fartuchów z rękawami zakończonymi elastycznym bawełnianym mankietem o długości
min. 6 cm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 31, dot. grupa 18, poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z (owiniecie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm
Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m 2, dobrze układającego się na pacjencie, odporny na
przenikanie płynów (> 200 cm H2O).Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). Zestawy
pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
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Pytanie nr 32, dot. grupa 18, poz. 2:
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem . Skład zestawu:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna
- 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm
Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze
58g/m2 Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H 2O), odporny
na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²)
odporny na penetracje płynów (>200 cmH 2O), ponadto odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa),
odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N , chłonny (absorpcja > 650
%). Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 33, dot. grupa 19:
Prosimy o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych. Skład zestawu:
1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z teksturowanej folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej
74x190cm
1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm
2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm
1x serweta 175/290 x 242 cm do TUR , ze zintegrowanymi długimi nogawicami o długości min.130cm z
przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny
95x60cm z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Sunlance o długości 100 +/2cm do regulacji worka ( możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta wykonana z jednorodnego,
chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawionego pylących włókien celulozy i
wiskozy o gramaturze 58g/m2. Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H 2O, odporność na
rozerwanie na mokro powyżej 200 kPa. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 34, dot. grupa 20, poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Skład zestawu:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm
- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm
- 5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm
- 1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
- 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm
- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm
- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z wycięciem U
15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie
umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie.
Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze
58g/m2 odpornego na penetracje płynów >200 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190
kPa) o niskim współczynniku pylenia. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²), odporny na
rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i
poprzeczne min. 100 N. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 35, dot. grupa 20, poz. 2:
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:
- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (wzmocnienie chłonne 74x190 cm)
- 1 x osłona na stolik Mayo ortopedyczna 80x142 cm (wzmocnienie chłonne 75x100 cm)
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- 1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa,
- 2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm
- 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z nacietą końcówka, z kartonikiem
ułatwiającym aplikację, z taśmą samoprzylepną,
-1 x serweta do artroskopii w 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym,
samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z
pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu
worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep.
Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o
gramaturze 58g/m2 bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (wskaźnik pylenia 1,9
Log10). Odporność na przenikanie płynów powyżej 200cm H 2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho
powyżej 195kPa. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 36, dot. grupa 20, poz. 2:
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm,
-1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze
wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą
umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne
organizatory przewodów.
- 1 x osłona na kończynę - stokinetka 36,5 x 72 cm z taśmą 9 x 50 cm (sterylna, pakowana osobno)
Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen,
polipropylen) o gramaturze 66g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy.
Odporność na penetracje płynów min. 200 cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 190 kPa a
w obszarze krytycznym powyżej 570kPa, odporność na rozciąganie wzdłużne na mokro powyżej 90 N a w
obszarze krytycznym powyżej 200 N. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 37, dot. grupa 20, poz. 3:
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:
- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm wzmocnienie 88x55cm
- 1 x stokineta 36,5x72 cm 2-warstwowa
- 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm,
wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze
58g/m2 odpornego na przenikanie płynów ( > 200cm H 2O ,dodatkowo zaliczone testy odporności na
przenikanie krwi syntetycznej ),odpornego na rozrywanie na sucho/mokro (>195kPa). Zestawy pakowane
zbiorczo w worek foliowy, następnie karton
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 38, dot. grupa 20, poz. 3:
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn, Skład zestawu:
- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ortopedyczna, wzmocnienie 88x55cm
- 1 x ręczniki chłonne 30x20 cm
- 1 x osłona na kończynę 55x37,5 cm
- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 221x295x335 cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z
samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, ze zintegrowanymi dwoma
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podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o
gramaturze 58g/m2 , odpornego na penetracje płynów (>200 cmH2O), odpornego na rozerwanie na sucho/mokro
(> 195 kPa). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²) odporny na penetracje płynów (>200
cmH2O, odporny na penetrację mikrobiologiczną na mokro IB 6,0, odporny na rozerwanie na sucho i mokro
(min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne >150 N i poprzeczne > 100 N, chłonny
(absorpcja > 650 %) Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 39, dot. grupa 20, poz. 4:
Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą z wycięciem U, skład zestawu:
- 1 osłona na stolik narzędziowy 140x190cm
- 1 serweta U z trilaminatu 196x254cm z przylepnym wycięciem 15x102cm,
wzmocnienie 77x99cm, 2 uchwyty na przewody
- 1 przylepna serweta górna z trilaminatu 183x254cm, wzmocnienie 39x67cm, 1 uchwyt na przewody
- 1 osłona na stolik Mayo 80x142cm
- 4 ręczniki chłonne 20x30cm, rozłożone
- 1 osłona na kończynę - stokinetka 36,5 x 72 cm z taśmą 9 x 50 cm (sterylna, pakowana osobno)
Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen,
polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy
(współczynnik pylenia≤1,9 log10) dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (>
200 cm H2O ). Materiał odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), odporny na na rozciąganie
wzdłużne na mokro/sucho ( min.88 N). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140g/m2),odporny na
przenikanie płynów (> 200 cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (>570kPa).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 40, dot. grupa 20, poz. 4:
Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą z wycięciem U, skład zestawu:
- 1 osłona na stolik narzędziowy 140x190cm
- 1 serweta U z trilaminatu 196x254cm z przylepnym wycięciem 15x102cm,
wzmocnienie 77x99cm, 2 uchwyty na przewody
- 1 przylepna serweta górna z trilaminatu 183x254cm, wzmocnienie 39x67cm, 1 uchwyt na przewody
- 1 osłona na stolik Mayo 80x142cm
- 4 ręczniki chłonne 20x30cm, rozłożone
- 1 osłona na kończynę - stokinetka 36,5 x 72 cm z taśmą 9 x 50 cm (sterylna, pakowana osobno)
Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen,
polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy
(współczynnik pylenia≤1,9 log10) dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (>
200 cm H2O ). Materiał odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), odporny na na rozciąganie
wzdłużne na mokro/sucho ( min.88 N). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140g/m2),odporny na
przenikanie płynów (> 200 cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (>570kPa).
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 41, dot. grupa 21:
Prosimy o dopuszczenie osłony na głowicę w rozmiarze 15 x 122 cm, pozostałe zapisy SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
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