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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/160/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.
Gramatura
laminatu
podstawowego
57,5
g/m2.
Wokół
pola
operacyjnego,
na
każdej
z serwet, polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu
podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O, chłonność w strefie
krytycznej 370%. Na opakowaniu zbiorczym brak kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem
spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm
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1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem U45 cm
x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze
zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.
Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego, na każdej
z serwet, polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu
podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O, chłonność w strefie
krytycznej 370%. Na opakowaniu zbiorczym brak kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem
spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:
1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)
1 serweta na stolik Mayo Lite 80 cm x 145 cm, zielona
1 osłona ortopedyczna ( elastyczna) na kończynę, krótka 24 cm x 80 cm
1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
1 serweta chirurgiczna na kończynę 200 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm
umieszczonym centralnie
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o
gramaturze
57,5
g/m2.
Odporność
na
przenikanie
cieczy
125
cm
H2O,
chłonność
w strefie krytycznej 340%. Na opakowaniu zbiorczym brak kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem
spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm
2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm
1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm, z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną,
umieszczonym centralnie
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o
gramaturze
57,5
g/m2.
Odporność
na
przenikanie
cieczy
125
cm
H2O,
chłonność
w strefie krytycznej 340%. Na opakowaniu zbiorczym brak kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem
spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, zielona

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260/200 cm x 335 cm w pozycji prostej pacjenta, z otworem
w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm, z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do
przewodów i drenów
1 kieszeń na narzędzia pakowana osobno
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o
gramaturze 57,5 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na
przenikanie cieczy
125 cm H2O, chłonność w strefie krytycznej 370%. Na opakowaniu zbiorczym brak
kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem
spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 6. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3
cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o
gramaturze 57,5 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na
przenikanie cieczy
125 cm H2O, chłonność w strefie krytycznej 370%. Na opakowaniu zbiorczym brak
kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem
spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 7. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem U wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm
1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm z paskami samoprzylepnymi
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o
gramaturze 57,5 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na
przenikanie cieczy 125 cm H2O, chłonność w strefie krytycznej 370%. Na opakowaniu zbiorczym brak
kolorystycznego wskaźnika sterylizacji.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem
spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 8. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów chirurgicznych z włókniny SMMS
o gramaturze 35 g/m2, z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej (42 g/m2) i na rękawach (40,5
g/m2)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych z włókniny SMMS
o gramaturze 35 g/m2, z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej (42 g/m2) i na rękawach (40,5 g/m2),
pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 9. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, (warstwa chłonna- 75 x 190 cm, łączna gramatura powyżej
70 g/m2)
4 ręczniki 30 cm x 40 cm, ze wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 60 g/m2
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym (warstwa chłonna- 75 x 90 cm, łączna
gramatura powyżej 80 g/m2), zielona, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację
1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny,
o gramaturze 60 g/m2
1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x
33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną
torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie, z lejkiem odprowadzającym płyny.
Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.
1 taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 cm pakowana osobno
Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)
o gramaturze 57,5 g/m2.
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne
zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony
kierunek otwierania. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem
spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 10. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w 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
zintegowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE
Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej
o grubości 20 µm i włókniny polipropylenowej spunbond o gramaturze 30 g/m2), odporność na przenikanie cieczy
80 cm H2O.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem
spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Z poważaniem

