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W S Z Y S C Y 
 
 

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem 

 
 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
 
1) Pakiet 4, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną w kolorze niebieskim, o prostym kroju, 
wykonaną z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 47g/m2, wycięcie pod 
szyją okrągłe zakończone lamówką, 1 kieszeń na piersi niepodzielna, pozostałe dwie 
na dole, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru poprzez lamówkę szyjną, rozmiary od S 
do XXL? 
Odp.: NIE. 

2) Pakiet 4, poz.2 
Czy Zamawiający dopuści spodnie chirurgiczne w kolorze niebieskim, wykonane z 
miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 47g/m2, nogawki proste obszyte, 1 
kieszeń, rozmiary od S do XXL? 
Odp.: NIE. 

3) Pakiet 4, poz.3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny o gramaturze 56g/m2, zestaw 
posiadający 4 etykiety samoprzylepne, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?  
Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza. 

4) Pakiet 4, poz.4 
Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny w kolorze niebieskim (bluza i spodnie 
pakowane osobno w worek foliowy), o gramaturze 47g/m2 wykonany z miękkiej 
włókniny polipropylenowej, bluza z wycięciem pod szyją okrągłe zakończone 
lamówką, 1 kieszeń na piersi niepodzielna, pozostałe dwie na dole, oznaczenie 
kolorystyczne rozmiaru poprzez lamówkę szyjną? 
Odp.: NIE. 

5) Pakiet 4, poz.4 
Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny SMS o 
gramaturze 35g/m2, pakowany w worek foliowy ? 
Odp.: NIE. 

6) Pakiet 4, poz.5 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej 3warstwowej 
włókniny SMS? 
Odp.: NIE. 

7) Pakiet 4, poz.5 
Czy Zamawiając dopuści fartuch posiadający wzmocnienia o gramaturze 38g/m2 w 
przedniej części i na rękawach, rozmiary M, L (M o długości 124cm (+/-3cm), L-128 
(+/-3cm), zapięcie na rzep w okolicy karku (lewy rzep 3cm x 13cm, prawy rzep 3cm 
x 7cm), posiada oznakowanie rozmiaru poprzez pieczątkę na opakowaniu, kolorową 
lamówkę adekwatną do rozmiaru fartucha, na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety 
samoprzylepne umożliwiające wklejenie dla potrzeb dokumentacji.  

Odp.: NIE. 



8) Pakiet nr 2 

a) Poz.1 

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania? 
Odp.: NIE. 
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, 
o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną? 
Odp. Zamawiający zmieni treść opisu serwety, określonej  w poz. 1,  poprzez 
zmianę wymogu z niejałowej na jałową. Pozostałe parametry bez zmian.  
b) Poz.4,5 
Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami? 
Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza się takie rozwiązanie. 
Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami? 
Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza się takie rozwiązanie. 
Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? 
Odp.: TAK 
Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy 
zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 
nitkowych? 
Odp.: TAK. 
Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 
93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? 
Odp.: TAK. 
c) Poz.9 
Czy zamawiający dopuści kompresy nasączone 70% alkoholem o wymiarach 65 mm x 
30 mm, pakowane po 100 szt.? 
Odp.: Tak w opakowaniach jałowych, pozostałe parametry zgodnie z siwz. 
d) Poz.10-11 
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  
poliestrowej  100%? 
Odp.: NIE. 
e) Poz.13 
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien 
syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych? 

Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza się takie rozwiązanie. 
 

f) Poz.46-47 

Czy zamawiający wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w 
zakresie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych? 
Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza się takie rozwiązanie. 
 
Czy zamawiający wymaga maskę trójwarstwową, wysokobarierową? 
Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza się takie rozwiązanie. 
 
Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 
93/42/EWG? 
Odp.: TAK 
 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w 
kartoniku w formie podajnika? 
Odp.: TAK 
 
g) Poz.48 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 szt. z przeliczeniem ilości? 
Odp.: TAK. 
h) Poz.49 



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, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, głębokość ok.13 cm? 
Odp.: NIE. 
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,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 
cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny? 
Odp.: NIE. 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem? 
Odp.: TAK. 
i) Poz.50 
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, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, głębokość ok.13 cm? 
Odp.: NIE. 
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,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 
cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny? 
Odp.: NIE. 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem? 
Odp.: TAK 
j) Poz.51 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem? 
Odp.: TAK. 

 
k) Czy Zamawiający wydzieli poz. 1,4-6,9-11,13,46-51 do osobnego pakietu ze 
względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie 
co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert? 
Powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym 
asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami 
publicznymi. 
Odp.: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 pozycje 46-52 i utworzy nowy 
pakiet, o czym Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani. 

 
9) Pakiet nr 3 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego, w którym 
serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu trójwarstwowego charakteryzują 
się wytrzymałością na rozrywanie na mokro/sucho min. 190kPa oraz wytrzymałością 
na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min. 88N. 
Pozostałe wymogi – zgodnie z SWIZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 
10) Pakiet nr 3 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy mocującej typu rzep o wymiarach 
2,5cmx14cm. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 
11) Pakiet nr 2 
Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej 
jałowej pakowanej po 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Tak. Zamawiający zmieni treść opisu w tym zakresie o czym niezwłocznie 
poinformuje Wykonawców. 
12) Pakiet 4 poz. 5 

a) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: 
Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o 



gramaturze 35 g/m2 .Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z 
laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. 
Wzmocnienia znajdują się w części przedniej 40g/m2 i na rękawach 40 g/m2. Fartuch 
przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiary fartucha- 120cm M, 
130 cm L i 140 XL. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający 
aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach.  W okolicach szyi, 
zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 8 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), 
wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie 
rozmiaru  w postaci wszywki na fartuchu.  Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety 
samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności 
oraz dane dostawcy. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. 
Odp.: NIE.       

b) Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co zwiększy 
konkurencyjność postępowania i umożliwi naszej firmie wzięcie udziału w postępowaniu 
Odp. Pakiet pozostaje bez zmian. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część. 

 

Zastępca Dyrektora 

Ds. Pielęgniarstwa i Administracji 

mgr Helena Brzozowska 


