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27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/11/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń, znak PN/11/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 01.06.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o tre-
ści następującej: 
 
Pytania 
Pytanie 1  dot. Pakietu IV Zestaw do operacji urologicznych TUR: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego 
zestawu? 

• 1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm 
• 1 ręcznik do rąk 30,5x34cm 
• 1 taśma mocująca 9 x 50 cm 
• 1 serweta TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana, z osłoną na 

palec o średnicy 3cm, otworem o średnicy 6cm i 
przylepnym otworem o średnicy 8cm, z torbą na płyny z 
filtrem i portem do ssaka 

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm 
(wzmocnienie serwety 75x190cm) 

Materiał serwety głównej 2 warstwy PE+PP o gramaturze 60 g/m2.  
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.  
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.  
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O 
Chłonność 458% 
4 etykiety TAG z nazwą wyrobu, składem, datą ważności, numerem serii, oznaczeniem 
producenta. 
Pytanie 2 dot. Pakietu VIII Zestaw do operacji laryngologicznych: Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną bez 
warstwy chłonnej, ale trzywarstwową na całej powierzchni / gramatura 
serwety 75g/m2? Reszta zgodna z SIWZ.  
4 etykiety TAG z nazwą wyrobu, składem, datą ważności, numerem serii, 
oznaczeniem producenta. 
Pytanie 3 dot. Pakietu IX Zestaw do operacji na kończynie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?  
 

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie 
serwety 65x85cm)  

• 1 serweta ręka/noga 230 x 300 cm z elastycznym otworem o 
średnicy 3,5cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pa-



cjenta), z warstwą chłonną 50x100cm i z organizatorami przewodów  

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 
75x190cm)  

Materiał serwety głównej 3 warstwy PE+PP+PP o gramaturze 75 g/m2 w części pod-
stawowej (grubość folii 33μ ) + łata chłonna 80 g/m2.  
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.  
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.  
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. 
Absorpcja płynów 990% 
4 etykiety TAG z nazwą wyrobu, składem, datą ważności, numerem serii, oznaczeniem 
producenta. 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.06.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 01.06.2018 r. Szpital Specjalistyczny Du-

cha Świętego w Sandomierzu, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela 
wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający nie dopuszcza. 
2) Zamawiający nie dopuszcza. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
 
 
 

 


