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Szanowni Wykonawcy 
 
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych  
równowartości kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie 
„przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych 
na potrzeby Apteki”.  Nr sprawy SP ZOZ ZSM ZP/ 109/2018.  
 
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie 
reprezentujący Zamawiającego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zadali pytania. 
Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie nr 1: dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina 
polipropylenowa i folia polietylenowa),  gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m2; 4 ręczniki 30 cm 
x 40 cm; 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, zielona, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający 
aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej; 
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm, włókninowa; 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 150 x 250 cm z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Obłożenie pacjenta wykonane 
z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola 
operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura 
laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.  
 
Pytanie nr 2: dotyczy pakietu 8, poz. 14 – 17 Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową szybkowiążącą przy 
temperaturze 20-24 stopnie? 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu ujętego w pytaniu.   
 
Pytanie nr 3: dotyczy pakietu 8, poz. 36-40 Czy Zamawiający dopuści produkty nie zarejestrowane jako wyroby 
medyczne podlegające 23% stawce Vat?  
Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie nr 8 w pozycjach 36-40 asortymentu 
podlegającego podstawowej stawce VAT 23%.    
 
Pytanie nr 4:  Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia na wezwanie próbek w wersji niejałowej?  
Odpowiedź nr 4: Zamawiający wymaga by próbki asortymentu posiadały wszystkie parametry zgodne z opisem 
przedmiotu zamówienia i stanowiły odzwierciedlenie asortymentu dostarczanego na podstawie umowy, jeżeli oferta 
zostanie wybrana w postępowaniu przetargowym.   
 
Pytanie nr 5: dotyczy pakietu numer 1 poz. 29-30. Czy Zamawiający dopuści tupfery groszki w rozmiarze 
12 x 12 cm z nitka RTG?   
Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment.  
 
Pytanie nr 6:  dotyczy pakietu nr 1 poz. 31-32. Czy Zamawiający dopuści tupfery fasolki w rozmiarze 15 x 15 cm?  
Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment.  
 
Pytanie nr 7:  dotyczy pakietu nr 1 poz. 54. Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w swym składzie 
dodatkowo serwetę w rozmiarze 45 x 75 cm?  
Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment.  
 
Pytanie nr 8:  dotyczy pakietu nr 1 poz. 56-58. Czy Zamawiający jako opakowanie miał na myśli opakowanie typu 
torebka papierowo-foliowa z etykietą TAG? 
Odpowiedź nr 8: Tak. Zamawiający ma na myśli opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z etykietą TAG. 
 
 



 

 

 
Pytanie nr 9:  dotyczy pakietu 1,  poz. 60. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający nie wymaga aby: 
1. serweta 320x240cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 PP/PE z otworem elastycznym  o śr. 6cm  
2. pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 PP/PE 75x37cm  
wykonane były z laminatu 3-warstwowego (włóknina wiskozowa i folia polietylenowo- pilipropylenowa, włóknina 
polietylenowa) o gramaturze min. 73g/m2 . odporność na przenikanie cieczy min.190 cm H2O, zgodne z normą PN-
EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, 
I klasa palności? 
Odpowiedź nr 9: Zamawiający potwierdza, że wymaga: 
1. serweta 320x240cm  z otworem elastycznym  o śr. 6cm,  
2. pokrowiec na nogę  75x37cm,  
wykonane były z laminatu 3-warstwowego (włóknina wiskozowa i folia polietylenowo- pilipropylenowa, włóknina 
polietylenowa) o gramaturze min. 73g/m2. odporność na przenikanie cieczy min.190 cm H2O, zgodne z normą PN-
EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, 
I klasa palności. 
 
Pytanie nr 10:  dotyczy pakietu numer 1 poz. 61. Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w swym składzie 
2 sztuki taśmy medycznej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment. 
 
Pytanie nr 11:  dotyczy pakietu nr 1 poz. 62. Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torebkę papierowo-
foliową oraz w którym serweta o rozmiarze 260cm x 240cm z wycięciem U 20cm x 100cm była z przylepcem?  
Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odpowiedź nr 11: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment. 
 
Pytanie nr 12:  dotyczy pakietu numer 9 poz. 1-8 Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby jałowe były 
sterylizowane parą wodną? 
Odpowiedź nr 12: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.  
 
Pytanie nr 13:  dotyczy pakietu nr 9 poz. 1-8 Czy Zamawiający może doprecyzować, czy wymaga dołączenia 
raportu walidacji sterylizacji parą wodną do oferty czy wezwie do uzupełnienia tego dokumentu w toku badania 
oferty? 
Odpowiedź nr 13: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.  
 
Pytanie nr 14:  dotyczy pakietu nr 9 poz.31-41 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 31-41 do 
osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 
konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak 
i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 
Odpowiedź nr 14: Pakiet nr 9 zawiera pozycje od 1 do 11.  
 
Pytanie nr 15: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycjach nr 1 i 2 serwety sterylne 
posiadające wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 170kPA i na sucho min. 180kPA. 
Odpowiedź nr 15: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wyżej wymieniony asortyment.  
 
Pytanie nr 16: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 17 zestawu do operacji 
kończyny górnej wraz z ręcznikami pakowanymi oddzielnie z wyceną za cały komplet. 
Odpowiedź nr 16: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wyżej wymieniony asortyment.  

 
Pytanie nr 17: Czy Zamawiający w Pakiecie 4 – Opatrunki (2) pozycji 3, dopuszcza przylepiec ze sztucznego 
białego jedwabiu pakowany po 24szt., ze względu na minimalne opakowanie handlowe tego produktu? Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź nr 17: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment. 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy towaru w opakowaniach handlowych po 24 sztuki. W ofercie 
przetargowej w kolumnie „cena jednostkowa netto” należy wycenić 1 sztukę asortymentu bez przeliczania na 
opakowania. Zamawiający prosi o podanie informacji o opakowaniach handlowych, albo w kolumnie „wymiar”, albo 
„indeks” obok nr katalogowego.  
 
Pytanie nr 18: Czy Zamawiający w Pakiecie 4 – Opatrunki (2) pozycji 4, dopuszcza przylepiec chirurgiczny 
pakowany po 12szt., ze względu na minimalne opakowanie handlowe tego produktu? Pozostałe parametry zgodnie 
z SIWZ. 
Odpowiedź nr 18: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment. 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy towaru w opakowaniach handlowych po 12 sztuk. W ofercie 
przetargowej w kolumnie „cena jednostkowa netto” należy wycenić 1 sztukę asortymentu bez przeliczania na 
opakowania. Zamawiający prosi o podanie informacji o opakowaniach handlowych, albo w kolumnie „wymiar”, albo 
„indeks” obok nr katalogowego.    
 



 

 

 
Pytanie nr 19: Czy Zamawiający w Pakiecie 4 – Opatrunki (2) pozycji 5, dopuszcza przeźroczysty przylepiec 
pakowany po 12szt., ze względu na minimalne opakowanie handlowe tego produktu? Pozostałe parametry zgodnie 
z SIWZ. 
Odpowiedź nr 19: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment. 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy towaru w opakowaniach handlowych po 12 sztuk. W ofercie 
przetargowej w kolumnie „cena jednostkowa netto” należy wycenić 1 sztukę asortymentu bez przeliczania na 
opakowania. Zamawiający prosi o podanie informacji o opakowaniach handlowych, albo w kolumnie „wymiar”, albo 
„indeks” obok nr katalogowego.     
 
Pytanie nr 20: Czy Zamawiający w Pakiecie 4 – Opatrunki (2) pozycji 8, przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, 
z włókniny poliestrowej z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą precyzyjne dzielenie bez nożyczek 
wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej 
przylepności początkowej i długoczasowej, o rozmiarze 5 cm x 9,1 m, pakowany po 6szt.? 
Odpowiedź nr 20: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment. 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy towaru w opakowaniach handlowych po 6 sztuk. W ofercie 
przetargowej w kolumnie „cena jednostkowa netto” należy wycenić 1 sztukę asortymentu bez przeliczania na 
opakowania. Zamawiający prosi o podanie informacji o opakowaniach handlowych, albo w kolumnie „wymiar”, albo 
„indeks” obok nr katalogowego.    
 
Pytanie nr 21: Czy Zamawiający w Pakiecie 4 – Opatrunki (2) pozycji 12, dopuszcza sterylny, hipoalergiczny 
włókninowy opatrunek wyspowy z centralnie umieszczoną warstwą absorbcyjną pakowany po 25szt., ze względu na 
minimalne opakowanie handlowe tego produktu? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź nr 21: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment. 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy towaru w opakowaniach handlowych po 25 sztuk. W ofercie 
przetargowej w kolumnie „cena jednostkowa netto” należy wycenić 1 sztukę asortymentu bez przeliczania na 
opakowania. Zamawiający prosi o podanie informacji o opakowaniach handlowych, albo w kolumnie „wymiar”, albo 
„indeks” obok nr katalogowego.   
 
Pytanie nr 22: Czy Zamawiający w Pakiecie 4 – Opatrunki (2) pozycji 17, dopuszcza przezroczysty opatrunek z PU 
do cewników centralnych pakowany po 50szt., ze względu na minimalne opakowanie handlowe tego produktu? 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź nr 22: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment.  
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy towaru w opakowaniach handlowych po 50 sztuk. W ofercie 
przetargowej w kolumnie „cena jednostkowa netto” należy wycenić 1 sztukę asortymentu bez przeliczania na 
opakowania. Zamawiający prosi o podanie informacji o opakowaniach handlowych, albo w kolumnie „wymiar”, albo 
„indeks” obok nr katalogowego.   
 
Pytanie nr 23: Czy Zamawiający w Pakiecie 4 – Opatrunki (2) pozycji 20, dopuszcza folię operacyjną pakowaną po 
10szt., ze względu na minimalne opakowanie handlowe tego produktu? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź nr 23: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment. 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy towaru w opakowaniach handlowych po 10 sztuk. W ofercie 
przetargowej w kolumnie „cena jednostkowa netto” należy wycenić 1 sztukę bez asortymentu przeliczania na 
opakowania. Zamawiający prosi o podanie informacji o opakowaniach handlowych, albo w kolumnie „wymiar”, albo 
„indeks” obok nr katalogowego.    
 
Pytanie nr 24: Czy Zamawiający w Pakiecie 4 – Opatrunki (2) pozycji 22, dopuszcza przylepiec chirurgiczny 
o wymiarze 5 cm x 9,1 m pakowany po 6 szt., ze względu na minimalne opakowanie handlowe tego produktu? 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź nr 24: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment. 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy towaru w opakowaniach handlowych po 6 sztuk. W ofercie 
przetargowej w kolumnie „cena jednostkowa netto” należy wycenić 1 sztukę asortymentu bez przeliczania na 
opakowania. Zamawiający prosi o podanie informacji o opakowaniach handlowych, albo w kolumnie „wymiar”, albo 
„indeks” obok nr katalogowego.   
  
Pytanie nr 25: Pakiet 4 poz. 14 opatrunki (2) 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi 
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 
jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź nr 25: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ na cały pakiet, a nie na poszczególne 
pozycje.   
 
Pytanie nr 26: Pakiet 4 poz. 14 opatrunki (2) 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu niepylącym papier-papier? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź nr 26: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.  
 



 

 

 
 
Pytanie nr 27: Pakiet 4 poz. 14 opatrunki (2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości 
w formularzu asortymentowo cenowym? 
Odpowiedź nr 27: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej asortyment.  
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy towaru w opakowaniach handlowych po 100 sztuk. W ofercie 
przetargowej w kolumnie „cena jednostkowa netto” należy wycenić 1 sztukę asortymentu bez przeliczania na 
opakowania. Zamawiający prosi o podanie informacji o opakowaniach handlowych, albo w kolumnie „wymiar”, albo 
„indeks” obok nr katalogowego.    
 
Pytanie nr 28: Pakiet 4 poz. 14 opatrunki (2) 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 cm x 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź nr 28: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku 6 cm x 8 cm.   
 
Pytanie nr 29: Pakiet 1, poz. 1-8,10-12 
Prosimy o wydzielenie poz. 1-8,10-12 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu 
wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami 
publicznymi. 
Odpowiedź nr 29: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ.  
 
Pytanie nr 30: Pakiet 1, poz. Jałowe. Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów 
sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem 
etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. 
Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź nr 30: Zamawiający oczekuje złożenia oferty i dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.  
 
Pytanie nr 31: Pakiet 1,poz. 33-36 Prosimy o dopuszczenie kompresów o gramaturze 30 g/m2. 
Odpowiedź nr 31: Zamawiający oczekuje złożenie oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 32: Pakiet 1,poz. 33-36,71-75. Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 33-36 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 
konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości 
w stosunku do wartości rynkowej. 
Odpowiedź nr 32: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ.  
 
Pytanie nr 33: Pakiet 1, poz. 7-8,10. Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  
poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się 
oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta? 
Odpowiedź nr 33: Zamawiający oczekuje złożenie oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 34: Pakiet 1, poz. 71-75 
Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej 
wielkości oczek?  
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 
Odpowiedź nr 34: Zamawiający oczekuje złożenie oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 35: Pakiet 1, poz. 71-75 
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary 
przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w. 
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 
Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 



 

 

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. 
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 
Odpowiedź nr 35: Zamawiający oczekuje złożenie oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 36: Pakiet 8, poz. 5. Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?  
Pakiet 8, poz. 5. Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem? 
Odpowiedź nr 36: Zamawiający oczekuje złożenie oferty zgodnie ze SIWZ, przy czym dopuszcza możliwość 
przeliczenia asortymentu za opakowanie 100 mb.  
 
Pytanie nr 37: Pakiet 8, poz. 18-21 
Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej 
wielkości oczek? 
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 
Odpowiedź nr 37: Zamawiający oczekuje złożenie oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 38: Pakiet 8, poz. 18-21 
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary 
przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. 
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. 
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 
Odpowiedź nr 38: Zamawiający oczekuje złożenie oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 39: Pakiet 8, poz. 1-6,10-12,18-21. Prosimy o wydzielenie poz. 1-6,10-1218-21 do osobnego pakietu, 
gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej 
oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych 
cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 
Odpowiedź nr 39: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 40: Pakiet 8, poz. 24-25. Prosimy o dopuszczenie kompresów włókninowych o gramaturze 30 g/m2? 
Odpowiedź nr 40: Zamawiający oczekuje złożenie oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 41: Pakiet 8, poz. 24-25. Czy Zamawiający wydzieli poz. 24-25 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? 
Odpowiedź nr 41: Zamawiający oczekuje złożenie oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 42: Pakiet 10,poz. 6. Prosimy o wydzielenie poz. 6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli 
innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi. 
Odpowiedź nr 42: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ.   
 
Pytanie nr 43: Pakiet 10,poz. 6. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie plastra o wymiarach 6 cm x 8 cm. 
Odpowiedź nr 43: Zamawiający oczekuje złożenie oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 44: Pakiet 5, poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrożelowego o gramaturze 
20g. 
Odpowiedź nr 44: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 45: Pakiet 5, poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrożelowego w formie tuby 
pakowanego po 1 sztuce. 
Odpowiedź nr 45: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu proponowanego w pytaniu.  
 



 

 

 
Pytanie nr 46: Pakiet 5, poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku gazowego pakowanego po 100 
sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałość zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź nr 46: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 47: Pakiet 5, poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poliuretanowej folii opatrunkowej pakowanej 
po 10 sztuk, pozostałość zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź nr 47: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu proponowanego w pytaniu. 
 
Pytanie nr 48: Pakiet nr 4, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań 
w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, 
przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. 
Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek 
migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia 
reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano 
w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez 
włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich 
chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia 
nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia 
mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie 
w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu.  
Odpowiedź nr 48: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ. 
   
Pytanie nr 49: Dotyczy pakietu nr 10, pozycja 33  Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system 
mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, 
sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego 
części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi 
wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko 
wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. 
Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego 
silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować 
konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość 
wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - 
poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt 
pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu.  
Odpowiedź nr 49: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.  
   
Pytanie nr 50: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 33 z Pakietu nr 10 i stworzy osobny pakiet?  
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na 
efektywne zarządzanie środkami publicznymi.  
Odpowiedź nr 50: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ.  
 
Pytanie nr 51: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu Produkt z Pakietu 1 poz. 33 i dopuści: 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar złożonego gazika 4 x 4,5 cm, 
a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt. saszetek 
w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 
Odpowiedź nr 51: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 52: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu Produkt z Pakietu 1 poz. 34 i dopuści: Gaziki 
wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar złożonego gazika 4 x 4,5 cm, a rozłożonego 
12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt. saszetek w opakowaniu 
zbiorczym- kartoniku? 
Odpowiedź nr 52: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 53:  Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu Produkt z Pakietu 1 poz. 35 i dopuści: 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, 
a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek 
w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 
Odpowiedź nr 53: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 54: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu Produkt z Pakietu 1 poz. 36 i dopuści: 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, 
a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek 
w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 
Odpowiedź nr 54: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ. 



 

 

 
Pytanie nr 55: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu Produkt z Pakietu 8 poz. 24 i dopuści: 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, 
a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek 
w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 
Odpowiedź nr 55:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 56: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu Produkt z Pakietu 8 poz. 25 i dopuści: 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, 
a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek 
w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 
Odpowiedź nr 56:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 57: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu Produkt z Pakietu 8 poz. 40 i dopuści: 
Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 30cm x 34cm, gramatura 70g/m2, 
grubość min. 0.4mm(+-0.10mm), opakowanie a'100 sztuk zgrzewane w folię umieszczone dodatkowo 
w polipropylenowym dyspenserze ułatwiającym wyjmowanie. Produkt pozbawiony latexu, gramatura 70g/m2  
lub Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 18cm x 25cm, gramatura 
70g/m2, grubość min. 0.4mm(+-0.10mm), opakowanie a'300 sztuk zgrzewane w folię umieszczone dodatkowo 
w polipropylenowym dyspenserze ułatwiającym wyjmowanie. Produkt pozbawiony latexu, gramatura 70g/m2 
lub 
Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 34cm x 40cm, gramatura 70g/m2, 
grubość min. 0.4mm(+-0.10mm), opakowanie a'300 sztuk zgrzewane w folię bez dyspensera. Produkt pozbawiony 
latexu, gramatura 70g/m2. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
Odpowiedź nr 57:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 58: dotyczy Pakietu nr 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 niżej 
opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ? 
Zestaw serwet uniwersalnych:                                                     
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2. 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2  
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2  
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach  cm x 50 cm wykonana z włókniny typu wetlaid 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 
g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 85 g/m2 oraz wymiarach 65 cm x 
85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana 
w sposób ułatwiający założenie z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, 
wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym 
o gramaturze 85 g/m2 oraz wymiarach 75x190 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2 
Odpowiedź nr 58: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 59: dotyczy Pakietu nr 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 niżej 
opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ? 
Zestaw serwet uniwersalnych:                                                     
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, 
z dodatkową łatą chłonną o gramaturze 80g/m2 
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, 
z dodatkową łatą chłonną o gramaturze 80g/m2 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach  cm x 50 cm wykonana z włókniny typu wetlaid 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 
55 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 85 g/m2 oraz wymiarach 65 
cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2.  
 
Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zaznaczonym kierunkiem 
rozwijania.  



 

 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, 
wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym 
o gramaturze 85 g/m2 oraz wymiarach 75x190 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2 
Odpowiedź nr 59:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 60: dotyczy Część 11, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji 
wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zestawów do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur 
w uniwersalnym rozmiarze dla dzieci i dorosłych zawierających: 
zestaw 1, zestaw 4 - szczoteczkę do zębów z otworami odsysającymi oraz łącznikiem do kontroli siły ssania, z gąbką 
na górnej powierzchni, 10ml preparatu do dekontaminacji jamy ustnej z roztworem 0,12% chlorheksydyny, aplikator 
gąbkowy oraz 3ml żel nawilżający; 
zestaw 2, 3, 5, 6 -gąbkę z otworami odsysającymi oraz łącznikiem do kontroli siły ssania, 10ml preparatu do 
dekontaminacji jamy ustnej z roztworem 1,5% nadtlenku wodoru, aplikator gąbkowy oraz 3ml żel nawilżający; 
każdy zestaw zapakowany w blister pełniący funkcję pojemnika, całość w wygodnym dyspenserze z opisem 
sugerującym kolejność stosowania? 
Odpowiedź nr 60:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymali: 
1. Zamieszczono na stronie www.zsm.com.pl 
2. a/a 
 
 

 


