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PCMG/P-46/2018                            Grójec, dn. 28.08.2018r. 
 
                                                      
 

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

PCMG/P-46/2018 na zakup i dostawa jednorazowej odzieży, bielizny, obłożeń chirurgicznych, 
obłożeń ginekologicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z póź. zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy: 
 
 
Pytanie 1:  

Część nr 1, poz. 1,2,6,10 
Czy zamawiający przewiduję podzielenia części pierwszej tzn wydzielenia na osobny pakiet pozycji 1,2,6,10 
i pozostawienia w jednym pakiecie pozycji 3,4,5,7,8,9.11,12,13,14,15. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydzieli pozycję 1,2,6,10 z Części nr 1 i utworzy Część nr 4 - Odzież medyczna II i nada 
dotychczasowej Części nr 1 nazwę - Odzież medyczna I 
 
Pytanie 2:  
Część nr 2, Poz. 4 
Ze względu na fakt, iż Zamawiający opisał tylko parametry obłożenia, natomiast nie wskazał składowych 
zestawu zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi większej liczbie 
Wykonawcom na złożenie ofert konkurencyjnych cenowo. Obecny opis obłożenia uniemożliwia złożenie 
oferty, bo nie wiadomo co Zamawiający miał na myśli.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wydzieli pozycję 4 z Części nr 2 i utworzy Część nr 5 – Obłożenia chirurgiczne II i nada 
dotychczasowej Części nr 2 nazwę - Obłożenia chirurgiczne I 
 
Pytanie 3:  

Część nr 2, Poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby fartuchy były dostarczane osobno poza zestawem? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody aby fartuchy z poz.5 cz.2 były dostarczane osobno poza zestawem. Zapisy SIWZ 
bez zmian. 
 

Pytanie 4:  

Część nr 2, Poz. 7 
Prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi większej liczbie Wykonawcom na złożenie 
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ofert konkurencyjnych cenowo 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydzieli pozycję 7 z Części nr 2 i utworzy Część nr 6 – Obłożenia chirurgiczne III i nada 
dotychczasowej Części nr 2 nazwę - Obłożenia chirurgiczne I 
 

Pytanie 5:  
Część nr 3, Poz. 1, 2, 3 
Prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi większej liczbie Wykonawcom na złożenie 
ofert konkurencyjnych cenowo. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydzieli pozycję 1,2,3 z Części nr 3 i utworzy Część nr 7 – serwety  medyczne, podkłady II i nada 
dotychczasowej Części nr 3 nazwę - serwety  medyczne, podkłady I. 
 
Pytanie 6: 
Część nr 3, Poz. 1, 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 150x180cm zamiast „min. 150 x min. 
200cm”?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości oferowanej serwety. Zapisy SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 7:  
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 7 
Proszę o wydzielenie w pakiecie 2 poz. 7 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert 
konkurencyjnych cenowo.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wydzielił cz.2 poz.7 we wcześniejszym pytaniu i utworzył Część nr 6 – Obłożenia chirurgiczne III 
 
Pytanie 8:  
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 7 
Prosimy o wyjaśnienie czy potwierdzeniem spełnienia parametrów technicznych produktu mają być badania 
laboratoryjne, dotyczące wytrzymałości na przenoszenie pacjenta, chłonności oraz zatrzymanie bakterii? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie określił wymagań w tym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.  
 
Pytanie 9:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 8 ust. 1 słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów w treści umowy. Zamawiający podtrzymuje Zapisy SIWZ w 
tym zakresie. 
 
Pytanie 10:  
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 5 
Proszę o wydzielenie w pakiecie 3 poz. 5 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert 
konkurencyjnych cenowo.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wydzieli poz. 5 z Części nr 3 i utworzy Część nr 8 – serwety  medyczne, podkłady III i nada 
dotychczasowej Części nr 3 nazwę - serwety  medyczne, podkłady I 
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Pytanie 11:  
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 5 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy warstwa chłonna podobnie jak mocny materiał nieprzemakalny 
ma być na całej długości podkładu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza iż warstwa chłonna podobnie jak mocny materiał nieprzemakalny ma być na całej 
długości podkładu. 
 
Pytanie 12:  
Część 1, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS wyposażony w nieprzemakalne wstawki  
z przodu fartucha i na rękawach o gramaturze 38g/m2 (suma w miejscu wzmocnień 73g/m2)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza fartuch o w/w parametrach. Zamawiający informuje, że istotnym elementem jest 
dołączenie min. 2 samoprzylepnych etykiet typu TAG do archiwizacji danych (jako część składowa do fartucha 
lub oddzielna pozycja dołącza bezpłatnie do zamówienia). 
   
Pytanie 13:  
Część 1, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2. W 
związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienia zapisy SIWZ.  
Treść przed zmianą: 
„…gramatura min. 45 g/ m²…” 
Treść po zmianie: 
„…gramatura min. 35 g/ m²…” 
 
Pytanie 14:  
Część 1, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni wykonany z folii o grubości 0,02mm w rozmiarze 71x116cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego produktu. Oferowany produkt nie spełnia oczekiwań 
Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 15:  
Część 1, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni wykonany z folii o grubości 0,02mm w rozmiarze 71x180cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego produktu. Oferowany produkt nie spełnia oczekiwań 
Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 16:  
Część 1, pozycja 6 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie 
konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydzieli pozycję 4 z nowoutworzonej Części nr 4 (pytanie 1) i utworzy Część nr 9 - Odzież 
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medyczna III i nada dotychczasowej Części nr 4 nazwę - Odzież medyczna II. 
 
Pytanie 17:  
Część 1, pozycja 7-8 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna asortymentu w danej 
pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza podanie ceny 
jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana wartość brutto ma być podana do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 18:  
Część 1, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna asortymentu w danej 
pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza podanie ceny 
jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana wartość brutto ma być podana do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 19:  
Część 1, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści maski 3 warstwowe o ciśnieniu różnicowym < 29,4pa? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza produktu o zaproponowanych parametrach. Oferowane parametry nie spełniają 
oczekiwań Zamawiającego co do jakości produktu (zbyt gruba). 
 
Pytanie 20:  
Część 1, pozycja 11, 12 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna asortymentu w danej 
pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza podanie ceny 
jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana wartość brutto ma być podana do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 21:  
Część 1, pozycja 13 
Czy Zamawiający oczekuje, aby czepek miał możliwością wywinięcia i utworzenia dodatkowej warstwy?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści produkt spełniający minimalne parametry wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. 
Pozostałe parametry jeżeli zaoferowany produkt je posiada nie będą dyskwalifikować oferty, ale nie będą 
brane pod uwagę przy ocenie oferty Wykonawcy. 
 
Pytanie 22:  
Część 1, pozycja 14 
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Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na zwłoki wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,16mm? W 
przypadku negatywne odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co 
umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany produkt. Zamawiający wydzieli pozycję 14 z Części nr 1 
i utworzy Część nr 10 - Odzież medyczna IV i nada dotychczasowej Części nr 1 nazwę - Odzież medyczna I 
 
Pytanie 23:  
Część 1, pozycja 15 
Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowany produkt o gramaturze 33g/m2 pod warunkiem, że koszula pacjenta 
jednorazowego użytku jest całkowicie nieprzezroczysta. Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ. 
Treść przed zmianą: 
„…gramatura min 35g/m²…” 
Treść po zmianie: 
„…gramatura min 33g/m²…”  
 
Pytanie 24:  
Część 2, pozycja 7 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie 
konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydzielił wcześniej w odpowiedzi na Pytanie 4 poz.7 z Części nr 2 i utworzył Część nr 6 –
Obłożenia chirurgiczne III i nadał dotychczasowej Części nr 2 nazwę - Obłożenia chirurgiczne I. 
 
Pytanie 25:  
Część nr 1, poz. 4-5,7-8,10-13 
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji  4-5,7-8,10-13 z pakietu. Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży 
tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydziela poz.4-5,7-8,11-13 z Części nr 1 i utworzy Część nr 11 – Odzież medyczna V i nada 
dotychczasowej Części nr 1 nazwę - Odzież medyczna I. Poz. 10 została wydzielona we wcześniejszym 
zapytaniu i znajduje się w Części 4 – Odzież medyczna II na pozycji nr 3. Zamawiający wydziela również i tę 
pozycję do nowej części, której nadaje nazwę  Części 12 – Odzież medyczna VI. 
 
Pytanie 26:  
Część 1, poz. 4 
Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, 
wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego produktu. Oferowany produkt nie spełnia oczekiwań 
Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 27:  
Część 1, poz. 4 



Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. 
ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec 

Tel. +48 48 664 91 00 E – mail: sekretariat@pcmg.pl 
Fax. +48 48 664 21 81                www.pcmg.pl 

 

Sporządziła: Iwona Grzeszczyk  

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec 
Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.  
Nr KRS:  0000351118, NIP 797- 201- 92- 61,   REGON:  142203546 

 

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 71 cm x 180 cm, 
wykonany z folii polietylenowej, w rozmiarze uniwersalnym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego produktu. Oferowany produkt nie spełnia oczekiwań 
Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 28:  
Część 1, poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. 
Z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna asortymentu w danej 
pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza podanie ceny 
jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana wartość brutto ma być podana do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 29:  
Część 1, poz. 5 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna asortymentu w danej 
pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza podanie ceny 
jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana wartość brutto ma być podana do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 30:  
Część 1, poz. 7-8 
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% 
aerozoli biologicznych? 
Odpowiedź: 
Zmawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił parametry minimalne dla produktu. Zamawiający 
podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 31:  
Część 1, poz. 7-8 
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową? 
Odpowiedź: 
Jeżeli spełnia wszystkie minimalne parametry wymagalne to tak. 
 
Pytanie 32: 
Część 1, poz. 7-8 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna asortymentu w danej 
pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza podanie ceny 
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jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana wartość brutto ma być podana do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 33:  
Część 1, poz. 10 
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% 
aerozoli biologicznych? 
Odpowiedź: 
Zmawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił parametry minimalne dla produktu. Zamawiający 
podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 34:  
Część 1, poz.10 
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową? 
Odpowiedź: 
Jeżeli spełnia wszystkie minimalne parametry wymagalne to tak. 
 
Pytanie 35:  
Część 1, poz. 10 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna asortymentu w danej 
pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza podanie ceny 
jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana wartość brutto ma być podana do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 36:  
Część 1, poz. 11 
Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m2, w 
kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 
1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ? 
Odpowiedź: 
W pytaniu Wykonawca podaje bardzo dużo parametrów, których Zamawiający nie określił w minimalnych 
wymaganiach podanych w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, zamawiający informuje, że 
wymaga tylko spełnienia tych parametrów które są w opisie przedmiotu zamówienia. Pozostałe parametry 
jeżeli zaoferowany produkt je posiada nie będą dyskwalifikować oferty, ale nie będą brane pod uwagę przy 
ocenie oferty wykonawcy. Zamawiający zmienia parametry gramatury w SIWZ na tej pozycji. 
Treśc przed zmianą: 
„…gramatura min 18g/m2…” 
Treśc pod zmianą: 
„„…gramatura min. 16g/m2…” 
 
Pytanie 37:  
Część 1, poz. 11,12 
Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt.  z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do 
pełnych opakowań? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna asortymentu w danej 
pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza podanie ceny 
jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana wartość brutto ma być podana do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 38:  
Część 1, poz.12 
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany 
na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 
13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny? 
Odpowiedź: 
W pytaniu Wykonawca podaje bardzo dużo parametrów, których zamawiający nie określił w minimalnych 
wymaganiach podanych w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, Zamawiający informuje, że 
wymaga tylko spełnienia tych parametrów które są w opisie przedmiotu zamówienia. Pozostałe parametry 
jeżeli zaoferowany produkt je posiada nie będą dyskwalifikować oferty, ale nie będą brane pod uwagę przy 
ocenie oferty wykonawcy. 
 
Pytanie 39:  
Część 1, poz.13 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 
 
Pytanie 40:  
Część 1, poz.13 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna asortymentu w danej 
pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza podanie ceny 
jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana wartość brutto ma być podana do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 41:  
Część 1, poz.13 
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na 
plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z 
bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? 
Odpowiedź: 
W pytaniu Wykonawca podaje bardzo dużo parametrów, których zamawiający nie określił w minimalnych 
wymaganiach podanych w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, Zamawiający informuje, że 
wymaga tylko spełnienia tych parametrów które są w opisie przedmiotu zamówienia. Pozostałe parametry 
jeżeli zaoferowany produkt je posiada nie będą dyskwalifikować oferty, ale nie będą brane pod uwagę przy 
ocenie oferty Wykonawcy. 

 
Pytanie 42:  
Część 1, poz.13 
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym 
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ściągaczem? 
Odpowiedź:  
Zamawiający w opisie przedmiotu opisał parametry minimalne. Zamawiający dopuści produkt o parametrach 
wyższych niż wymagane ale nie będzie to dodatkowo punktowane. 
 
Pytanie 43:  
Część 1, poz. 1-3 
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 1 pozycji od 1 do 3 i utworzenie nowego pakietu. Pozwoli to 
na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydzieli pozycje 3 z Części 1 i utworzy Część nr 13 - Odzież medyczna VII oraz wydzieli pozycje 
1,2 z Części 1 znajdują się w nowoutworzonej Części nr 4 (pytanie 1). 
 
Pytanie 44:  
Część 1, Poz 1.  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z 
ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w 
opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze oznaczającym 
wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość 
min. 55 mmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD 
min. 31/56 N. Na opakowaniu indykator sterylności. Rozmiary S-XXL. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści produkt spełniający minimalne parametry wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. 
Pozostałe parametry jeżeli zaoferowany produkt je posiada nie będą dyskwalifikować oferty, ale nie będą 
brane pod uwagę przy ocenie oferty Wykonawcy. Zamawiający informuje, że istotnym elementem jest 
dołączenie min. 2 samoprzylepnych etykiet typu TAG do archiwizacji danych (jako część składowa do fartucha 
lub oddzielna pozycja dołącza bezpłatnie do zamówienia). 
   
Pytanie 45:  
Część 1, Poz 2. (Część nr 4 - Odzież medyczna II poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z 
ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach 
wzmocnienia z laminatu. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, 
ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą 
klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 55 mmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 
117 kPa i min.140 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N 
oraz min. 90/100 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności. Rozmiary S-XXL. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza oferowany produkt i zmienia zapis w zakresie barierowości.  
Treść przed zmianą: 
„…trwale przymocowane o gramaturze min. 75g/m²…” 
Treść po zmianie: 
„…trwale przymocowane o gramaturze min. 55g/m²…” 
Warunkiem koniecznym do spełnienia jest również to aby oferowany produkt miał dołączone min. 2 
samoprzylepnych etykiet typu TAG do archiwizacji danych (jako część składowa do fartucha lub oddzielna 
pozycja dołącza bezpłatnie do zamówienia). 
 
Pytanie 42:  
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Część 1, Poz. 3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnego jednorazowego ubrania operacyjnego wykonanego z 
wielowarstwowej włókniny typu SMS 35g/m2, oddychającego, miękkiego, nieprzeziernego i wyjątkowo 
wygodnego materiału. Składa się z osobno pakowanej bluzy i spodni. Bluza posiada krótkie rękawy, wycięcie 
wokół szyi w kształcie litery V wykończone welurową lamówką i wyposażona jest w 3 praktyczne kieszenie. 
Spodnie posiadają troki w pasie do regulacji rozmiaru oraz pojedynczą kieszeń z tyłu. Ubrania operacyjne 
Velo™ dostępne są w szerokiej gamie 6 rozmiarów. Zarówno spodnie jak i bluzy posiadają wszywkę z 
rozmiarem. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w pozycję i zmienia zapis w SIWZ. 
Treść przed zmianą: 
„…gramatura min. 45 g/ m²…” 
Treść po zmianie: 
„…gramatura min. 35 g/ m²…” 
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