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Znak sprawy 51/2017/PN                    Gdańsk, 5 grudnia 2017 r. 
 
L. Dz. DZP 2375/199/2017 

Do wszystkich wykonawców ubiegających się o 
udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego jedn. uż. na blok operacyjny. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców: 
 

Dot. treści SIWZ: 
1. Zadanie nr 3, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji zaoferowanie zestawu, w którym odporność 

materiału podstawowego na wypychanie na sucho i mokro wynosi 150 kPa, o następującym składzie: 

serweta dwuwarstwowa z przylepcem szer.2,5 cm 1 L2 210x150 

serweta dwuwarstwowa z przylepcem szer.2,5 cm 1 L2 180x150 

serweta dwuwarstwowa z przylepcem szer.2,5 cm 2 L2 90x75 

taśma medyczna 1 Spunlace 50x9 

serweta dwuwarstwowa wzmocniona na stół instrum. 1   190x150 

serweta dwuwarstwowa wzmocniona na stolik Mayo, 
złożona teleskopowo, wykonana z nieprzeziernej folii 
zapobiegającej ślizganiu. Warstwa wzmocniona zgrzana z 
materiałem bazowym na całej powierzchni (nie punktowo) 

1   145x80 

serwetki do rąk 2 włók. kom. 40x20 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 

2. Zadanie nr 3, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji zaoferowanie zestawu podstawowego 
jednorazowego o gramaturze 43 g/m

2
, w którym odporność materiału podstawowego na wypychanie na mokro 

wynosi 130 kPa, na sucho 218 kPa, o następującym składzie: 

serweta z przylepcem 2 TF 180x150 

serweta z przylepcem 2 TF 90x75 

serweta (owinięcie) 1 TF 150x90 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 

3. Zadanie nr 4, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu barkowego: odporność na 
wypychanie na sucho 108 kPa i na mokro 100 kPa, o następującym składzie: 

serweta z otworem elastycznym i 
workiem z kształtką do zbierania płynów 

1 L3 320x240 OKRĄG 6,5 

pokrowiec na kończynę górną pacjenta 1 L3 75x37     

serweta pod kończynę z przylepcem 1 L3 90x75     

taśma medyczna 2 Spunlace 50x9     

serweta na stół instrum. 1   190x150     

serweta na stolik Mayo 1   145x80     

serwetki do rąk 4 włók. kom. 40x20     

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 

4. Zadanie nr 4, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii, gdzie odporność na wypychanie na sucho i 
na mokro wynosi 150 kPa, o następującym składzie: 

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów 1 L3 320x240 OKRĄG 6 

pokrowiec na nogę 1 L2 75x37   

taśma medyczna 2 Spunlace 50x9   

serwetki do rąk 2 włók. Kom. 40x20   

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
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5. Zadanie 5: Czy zamawiający dopuści włókninę typu SMS? Włókniny typu SMS , SMMS i SMMMS to włókniny 
tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji 
włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się 
powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego 
rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy 
producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn 
produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, 
ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie 
uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina 
SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości 
techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica 
miedzy nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

6. Zadanie 5, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści niebieski sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z 
włókniny SMS min. 35g/m

2
, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 

8cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej 
wykończenie lamówką z materiału jednorodnego co fartuch i zapięcie na rzep – pętelki 13cm; troki mocowane 
ultradźwiękowo. Złożenie typu book-folded. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia 
oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Na opakowaniu typu blister naklejona etykieta główna 
4 metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami m.in. indeks wyrobu, 
LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-
XXL. Termin ważności 5 lat.  
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75N w kierunku wzdłużnym i min. 35N w kierunku poprzecznym; 
pylenie 1,22 log10; odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho 120 CFU – parametry potwierdzone 
kartą danych technicznych. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

7. Zadanie 5, poz. 2: Niebieski sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z włókniny o gramaturze 
35g/m

2
, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Szwy wykonane 

techniką ultradźwiękową, tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej wykończenie lamówką z 
materiału jednorodnego co fartuch i zapięcie na rzep – pętelki 13cm; troki mocowane ultradźwiękowo. 
Wzmocniony laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze 
min. 40g/m

2
 umieszczonym w części przedniej do końca dolnej krawędzi fartucha. Złożenie typu book-folded. 

Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym 
fartuchu. Na opakowaniu typu blister naklejona etykieta główna z 4 metkami samoprzylepnymi, 
umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami m.in. indeks wyrobu, LOT, data ważności, 
identyfikacja wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-XXL. Termin ważności 
5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H2O. Fartuch z serwetkami w rozm. ok. 
20 x 40 cm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

8. Zadanie 7: Czy Zamawiający dopuści serwety jałowe chirurgiczne o odporności na rozerwanie 150 kPa? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

9. Zadanie 7 poz. 1 b): Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową chirurgiczną samoprzylepną w rozm: 180 cm x 
150 cm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

10. Zadanie 7 poz. 1 c): Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową chirurgiczną samoprzylepną w rozm: 240 cm x 180 
cm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

11. Zadanie 7 poz. 1 c): Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową chirurgiczną bez przylepca w rozm: 240 cm x 150 
cm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
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12. Zadanie 7 poz. 2a-c): Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycje, co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej 
cenowo? 
Odp. Zamawiający wydziela pozycje 2a-c z zadania 7 do zadania nr 7a. 
 

13. Zadanie 7 poz. 2a-c): Czy Zamawiający dopuści kieszeń o gramaturze 56 g/m
2
? 

Odp. Tak. 
 

14. Zadanie 7 poz. 2a-b: Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozm. 40 x 30 cm? 
Odp. Tak. 
 

15. Zadanie 7 poz. 2c: Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozm. 42 x 35 cm? 
Odp. Tak. 
 

16. Zadanie 7 poz. 3a: Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową chirurgiczną rozm. 45 cm x 75 cm z otworem 
przylepnym regulowanym rozm. 7,5 cm x 10 cm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

17. Zadanie 7 poz. 3c: Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową chirurgiczną rozm 150 cm x 180 cm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

18. Zadanie 7 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści obłożenie na stolik Mayo o gramaturze 74 g/m
2
? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

19. Zadanie 7 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji, co umożliwi złożenie ofert większej 
liczbie konkurentów? 
Odp. Zamawiający nie wydziela poz. 6 z zadania nr 7. 
 

20. Zadanie 8: Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne spodnie + bluza pakowane razem, wykonane z 
miękkiej nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m

2
, koszula z krótkim rękawem, dekolt w 

kształcie litery V wykończony lamówką, spodnie wiązane w pasie na troki, nogawki proste; wyraźne oznaczenie 
rozmiaru bez potrzeby wyciągania kompletu z opakowania, kolor niebieski? 
Odp. Tak. 
 

21. Zadanie 8: Czy Zamawiający oczekuje odzieży zarejestrowanej jako wyrób medyczny? 
Odp. Tak. 
 
Dot. umowy: 

22. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy? 
Odp. Tak.  
 

23. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie 
wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? 
Odp. Nie. 
 

24. Czy Zamawiający może określić w % jaką minimalną ilość asortymentu na pewno zamówi?  
Odp. Nie. 
 

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 7 ust. 1 słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 
Odp. Nie. 
 

26. Pakiet 3, poz. 1 oraz poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestaw jednorazowy - 
serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny 
polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – 200 cm H₂O, odporność 
na rozerwanie na sucho 180 kPa / na mokro 170 kPa.  
Skład:  
─ 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80 x 145 cm 
─ 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150 x 240 cm 
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─ 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170 x 175 cm 
─ 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75 x 90 cm 
─ 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9 x 50 cm 
─ 4 ręczniki 30 x 40 cm  
─ 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x 190 cm. 
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji 
informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane 
producenta. Pakowany w kopertę papierowo-foliową. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Zestawy do transportu opakowane w 
karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

27. Pakiet 3, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestaw jednorazowy - serwety 
niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o 
minimalnej gramaturze 62 g/m

2
, wzmocnionych włókniną Spunlace o gramaturze 70 g/m

2
. Odporność na 

przeniknie cieczy – 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa / na mokro 170 kPa.  
Skład:  
─ 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80 x 145 cm 
─ 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150 x 240 cm 
─ 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 200 x 175 cm 
─ 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75 x 90 cm 
─ 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9 x 50 cm 
─ 4 ręczniki 30 x 40 cm  
─ 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x 190 cm. 
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji 
informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane 
producenta. Pakowany w kopertę papierowo-foliową. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Zestawy do transportu opakowane w 
karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

28. Pakiet 3, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości potwierdzenia normy PN-EN ISO 11607-
1:2011 oraz PN-EN 868-5:2009 za pomocą oświadczenia producenta. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości potwierdzenia normy PN-EN ISO 11607-1:2011 oraz PN-EN 868-
5:2009 za pomocą oświadczenia producenta. 
 

29. Pakiet 3, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy EN-PN 868-7:2017-03. 
Odp. Zamawiający nie odstępuje do wymogu normy EN-PN 868-7:2017-03. 
 

30. Pakiet 4, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu chirurgicznego do artroskopii 
stawu barkowego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej 
gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału 
na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa. 
Skład :  
─ 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80 x 145 cm 
─ 1 serweta główna wzmocniona o min. wym. 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"  
─ 1 serweta samoprzylepna wzmocniona (ekran anestezjologiczny) o wymiarach min. 150 x 240 cm  
─ 1 serweta pod kończynę o min. wym. 150 x 150 cm 
─ 1 osłona na kończynę o min. wym. 25 x 80 cm 
─ 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9 x 50 cm 
─ 2 ręczniki 30 x 40 cm  
─ 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm  
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x 190 cm. 
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji 
informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane 
producenta. Pakowany w kopertę papierowo-foliową. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Zestawy do transportu opakowane w 
karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
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31. Pakiet 4, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu chirurgicznego do artroskopii 
wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². 
Odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa. 
Skład :  
─ 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm,  
─ 1 serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm, 
─ 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) 

otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”)do 
mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm 

─ 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm, 
─ 1 osłona na kończynę 25x80cm, 
─ 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm, 
─ 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm, 
─ 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm 
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji 
informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane 
producenta. Pakowany w kopertę papierowo-foliową. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Zestawy do transportu opakowane w 
karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

32. Pakiet 4, poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestaw chirurgiczny do artroskopii 
stawu kolanowego – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i 
włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - 
min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa. 
Skład :  
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm 
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastyczne otwory, torba do zbiórki płynów 
z zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym(„rzep”)  
- 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm 
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm 
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm, 
- 2 ręczniki 30x40cm  
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm 
- 1 dren  
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji 
informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane 
producenta. Pakowany w kopertę papierowo-foliową. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Zestawy do transportu opakowane w 
karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

33. Pakiet 5, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylny fartuch chirurgiczny wykonany 
z włókniny przepuszczającej powietrze SMMMS o gramaturze min. 35g/m2 z zakładanymi połami, złożony w 
sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Poszczególne elementy fartucha wykonane z materiału 
bazowego są połączone ze sobą poprzez zgrzewanie ultradźwiękami. Fartuch powinien być złożony w sposób 
zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu na 
wysokości szyi, zapięcie na rzep nie mniejsze niż 2 x 10 cm, mankiet o długości 8 cm, wykonany z poliestru. 
Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed 
rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha: M – XXXL. Długość 
fartucha: M- 120cm, L- 130cm, XL- 140cm, XXL- 150cm, XXXL- 160cm.  
Fartuch z dodatkowym jałowym owinięciem wewnętrznym i dwoma ręcznikami o wymiarach 30 x 40 cm. Na 
opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr kat., LOT, 
datę ważności oraz nazwę producenta. Odporność na przenikanie cieczy min. 49,5 cm H2O (część przednia 
strefa krytyczna) oraz min. 49,5 cm H2O (rękawy strefa krytyczna). Odporność na wypychanie na sucho/mokro 
140/130 kPa. Odporność na rozciąganie na sucho/mokro 95/90N.  
Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt. 
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34. Pakiet 5, poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: Fartuch chirurgiczny, sterylny, 
jednorazowy ze wzmocnieniami na przodzie i rękawach - pełnobarierowy, wykonany z włókniny 
polipropylenowej typ SMMMS zgodny z EN 13795 1-3, gramatura 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym 
mankietem z dzianiny. Fartuch wzmocniony z przodu i w rękawach jako dodatkowa ochrona przeciwko 
przenikaniu płynów, włóknina/folia-laminat (PP/PE) o gramaturze 40 g/m2.Tylne części fartucha zachodzą na 
siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami 
postępowania aseptycznego - zachowując pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką 
ultradźwiękową na całości fartucha. Zapięcie na rzep nie mniejsze niż 2 x 10 cm, umożliwiając indywidualne 
dopasowanie fartucha do rozmiaru ciała. Fartuch pod szyją obszyty białą lamówką. Identyfikacja rodzaju 
fartucha na etykiecie. Zawierający min. 2 ręczniki wiskozowe, opakowanie zawiera min. 2 etykiety 
identyfikacyjne. 
Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt. 
 

35. Pakiet 7, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety o odporności na przenikanie cieczy min. 200 
H2O, odporności na rozerwanie min. 180 kPa / na mokro 170 kPa, pozostałe parametry zgodne z siwz. 
Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt. 
 

36. Pakiet 7, poz. 1b. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150x200cm 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.  
 

37. Pakiet 7, poz. 2a, 2b. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieszeni 1-sekcyjnej w rozmiarze 30x40cm o 
grubości folii 0,08mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt. 
 

38. Pakiet 7, poz. 2c. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieszeni 2-sekcyjnej w rozmiarze 30x40cm o grubości 
folii 0,08mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt. 
 

39. Pakiet 7, poz. 3a. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 50x60 z otworem o średnicy 7cm 
lub w rozmiarze 75x75cm z otworem 6x8cm. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

40. Pakiet 7, poz.3c. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150x180cm. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
 

41. Pakiet 7, poz. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia na stolik Mayo w kształcie 
worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny, o wymiarach 80x145cm, o gramaturze włókniny 40 g/m2 
oraz grubości folii 0,065mm, obłożenie dobrze przylega do stolika, nie zsuwa się, składane teleskopowo. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.   
 

42. Pakiet 7, poz. 5, 6. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 5 i 6 z pakietu 7, umożliwi to złożenie 
konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment. 
Odp. Zamawiający nie wydziela poz. 5 i 6 z zadania nr 7.  
 

43. Pakiet 8, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania komplet chirurgiczny, niesterylny 
posiadający bluzę z wycięciem V obszyty lamówką. 
Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt. 
 

44. Zadanie nr 3 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego, pediatrycznego z 
serwetami operacyjnymi o odporności na przenikanie cieczy min. 125 cmH2O i następującym składzie : 
1 serweta na stolik instrumentariuszki, 150 cm x 190 cm, wzmocniona (owinięcie zestawu) 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocniona, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację 
1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm 
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm 
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm 
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Zestaw w opakowaniu papier- folia, do transportu zestawy pakowane podwójnie w worek foliowy oraz karton 
zewnętrzny. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt. 
 

45. Zadanie nr 3 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga, aby serweta na stolik narzędziowy posiadała wymiary 
minimalne 150 x 190 cm? 
Odp. Nie. 
 

46. Zadanie nr 3 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu podstawowego z serwetami 
operacyjnymi o odporności na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O i składzie poszerzonym o serwetę na stolik 
Mayo 80 x 145 cm, serwetę samoprzylepną 150 x 240 cm i 2 ręczniki do osuszania rąk o wym. 30 x 40 cm, 
zestaw w opakowaniu papier- folia, do transportu zestawy pakowane podwójnie w worek foliowy oraz karton 
zewnętrzny? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt.  
 

47. Zadanie nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii barku z serwetami 
operacyjnymi o odporności na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O?  
Odp. Tak. 
 

48. Zadanie nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii barku w 
opakowaniu papier-folia, do transportu zestawy pakowane podwójnie w worek foliowy oraz karton 
zewnętrzny? 
Odp. Tak. 
 

49. Zadanie nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta na stolik Mayo w zestawie do artroskopii barku 
miała wzmocnienie 75 x 90 cm i była złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację? 
Odp. Tak. 
 

50. Zadanie nr 4 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana z laminatu o 
gramaturze 57,5 g/m2 na całej powierzchni i odporności na penetrację płynów min. 125 cm H2O i 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, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację 
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm  
1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm  
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm  
1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 
cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz 
dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep? 
Odp. Tak.  
 

51. Zadanie nr 4 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana w 
opakowaniu papier-folia, do transportu zestawy pakowane podwójnie w worek foliowy oraz karton 
zewnętrzny? 
Odp. Tak.  
 

52. Zadanie nr 5 poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z 
włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, odporności na przenikanie cieczy 41 cm H2O, wytrzymałości na 
wypychanie na sucho 160 kPa i mokro 142 kPa, dostępnego w rozmiarach S/M- 120 cm, L- 130 cm, XL- 150 cm, 
XLL- 170 cm lub XXL- 150 cm large? Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Tak.  
 

53. Zadanie nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wzmocnionego 
wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, gramaturze wzmocnień w części przedniej fartucha 42 
g/m2, na rękawach 40,5 g/m2, posiadającego zapięcie przy szyi w postaci rzepu i lamówkę wokół wycięcia przy 
szyi w kolorze białym? 
Odp. Tak. 
 



8 | S t r o n a  

 

Dział Zamówień Publicznych: Tel./fax: 58 309 82 84 e-mail: dzp@zozmswia.gda.pl 

 

54. Zadanie nr 8 poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego z wycięciem pod 
szyją w kształcie litery V? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Tak.  
 

55. Zadanie nr 9 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej o powierzchni całkowitej 
12 x 22 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Tak.  
 

56. Zadanie nr 9 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej o powierzchni całkowitej 
15 x 27 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Tak.  
 

57. Zadanie nr 3, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu: 
 
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 75cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 
g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z 
dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm 

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego 
laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 
104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.  

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy 
nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna 
gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. 

 

Odporność na przenikanie cieczy powyżej 188 cm H2O 
Odporność na rozrywanie na sucho >108 kPa 
Odporność na rozrywanie na mokro >95 kPa 
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania 
oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zbiorczo zestawy zapakowane w worek 
foliowy a następnie w karton transportowy. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.    
 

58. Zadanie nr 3, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu: 
 

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 
g/m2 

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 
g/m2 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy 
nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 
g/m2. 



9 | S t r o n a  

 

Dział Zamówień Publicznych: Tel./fax: 58 309 82 84 e-mail: dzp@zozmswia.gda.pl 

 

 

Odporność na przenikanie cieczy powyżej 188 cm H2O 
Odporność na rozrywanie na sucho >108 kPa 
Odporność na rozrywanie na mokro >95 kPa  
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania 
oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zbiorczo zestawy zapakowane w worek 
foliowy a następnie w karton transportowy. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.   
 

59. Zadanie nr 5, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS 35g/m2, 
zapinany na rzep (lewa strona 3cmx13cm, prawa strona 3cmx7cm), oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku 
na fartuchu i kolorowej lamówki – kodowanie kolorystyczne, dostępny w rozmiarach M-XXL, pakowany z 
dwoma ściereczkami w rozmiarze 30x30cm, odporność na przenikanie cieczy 35cmH2O na całej powierzchni, 
odporność na wypychanie na sucho/ mokro 150/148 kPa w strefie krytycznej, pozostałe parametry jak w SIWZ? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.    
 

60. Zadanie nr 5, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS 35g/m2, 
zapinany na rzep (lewa strona 3cmx13cm, prawa strona 3cmx7cm), oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku 
na fartuchu (wraz z informacją o rodzaju fartucha) i kolorowej lamówki – kodowanie kolorystyczne, pozostałe 
parametry jak w SIWZ? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.    
 

61. Zadanie nr 6, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie furażerki z gumką w części tylnej, wykonany z 
włókniny Spunlace 45g/m2 (otok) i włókniny polipropylenowej 25g/m2 (denko)? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.    
 

62. Zadanie nr 6, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca w rozmiarze 210x110cm, o budowie 
3-warstwowej: 
 -Warstwa zewnętrzna - z dwóch stron włóknina typu „Spunbond”, 22/m2, 
 -Warstwa wewnętrzna - poliester 60 g/m2? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.    
 

63. Zadanie nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego z wycięciem V pod szyją, 
wykonanego z włókniny SMS 35g/m2? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.    
 

64. Zadanie nr 3. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu podstawowego 
jednorazowego, w którym odporność laminatu na rozerwanie wynosi 172 kPa na sucho, 177 kPa na mokro. 
Pozostałe parametry zestawu bez zmian. 
Odp. Tak.  
 

65. Zadanie nr 4. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do artroskopii stawu 
barkowego, w którym: 
─ wzmocnienie w serwecie na stolik Mayo ma rozmiar 60 x 145cm.  
─ serweta do artroskopii stawu barkowego ma rozmiar 400 x 225 cm, z otworem neoprenowym o wymiarze 

7 x 10cm, z 2 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep. 
─ zestaw posiada w swoim składzie dodatkowo serwetę samoprzylepną 75 x 90cm, uchwyt Velcro 2 x 23 cm i 

4 ręczniki celulozowe 
─ odporność laminatu na rozerwanie wynosi 172 kPa na sucho, 177 kPa na mokro 
Pozostałe parametry zestawu bez zmian. 
Odp. Tak. 
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66. Zadanie nr 4. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do artroskopii z workiem, 
w którym: 
─ serweta na stolik narzędziowy i stolik Mayo w części wzmocnionej mają gramaturę 90g/m² 
─ odporność na penetrację płynów w części niewzmocnionej stolika Mayo wynosi powyżej 100cm słupa 

wody, części wzmocnionej stolika Mayo powyżej 150cm słupa wody. Odporność na penetrację płynów w 
części niewzmocnionej i wzmocnionej stolika narzędziowego powyżej 150cm słupa wody. 

─ odporność na rozerwanie w części wzmocnionej stolika Mayo powyżej 170 kPa 
─ odporność na rozerwanie serwet niewzmocnionych na sucho/mokro 172/177 kPa. 
─ zestaw posiada w swoim składzie dodatkowo 4 ręczniki celulozowe 
Pozostałe parametry zestawu bez zmian. 
Odp. Tak.  
 

67. Zadanie nr 5. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych jałowych 
niewzmocnionych wykonanych z włókniny SMS w rozmiarze M.L.XL.XXL, 
─ zapięcie na taśmę samoprzylepną przylegającą do tkaniny fartucha w dowolnym punkcie jego tylnej części, 

umożliwiając indywidualne dopasowanie fartucha do rozmiaru ciała na wysokości barków, 
─ indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku. 
─ odporność na przenikanie cieczy 40,0 H2O na całej powierzchni fartucha, odporność na wypychanie na 

sucho/mokro 139/138 kPa. 
Pozostałe parametry fartuchów bez zmian. 
Odp. Tak.  
 

68. Zadanie nr 5. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych sterylnych 
ze wzmocnieniem, wykonanych z włókniny SMS w rozmiarze M.L.XL.XXL, o gramaturze w części wzmocnionej 
42g/m², pozostałe parametry fartuchów bez zmian. 
Odp. Tak. 
 
 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 12 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 

Zca Dyrektora 
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Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Gdańsku  

Mariusz Pikuła 
 


