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Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
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 05.06.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o tre-
ści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu VI: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawów 
o parametrach i składzie jak poniżej: 
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 
60x85cm o gram. 40 g/m² 
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, 
folia PE 0,050mm 
- 1 serweta  przylepna  150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 
5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm 
- 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, 
wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm 
- 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na po-
wierzchni min. 45x60cm 
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm 
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68 g/m2 
- serwety pacjenta : laminat folii PE i włókniny PP PP/PE 62 g/m2 (PP 27 g/m2+ klej 5 
g/m2 + PE 30 g/m2) + wzmocnienie: Spunlace 70 g/m2 
- odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O, siła wypychania (na sucho) 180kPA (na 
mokro) 170kPA 
- 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z 
folii PE 
- zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 na-
klejki transferowe typu TAG. 



 
2. Dot. Pakietu XI: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawów o 
parametrach i składzie jak poniżej: 
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, 
folia PE 0,050mm 
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o 
gram. 40 g/m² 
- 1 główna serweta 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym ok-
nem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z 
sitem, zaworkiem spustowym i  kształtownikiem 
- 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm 
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm 
- 1 ręcznik celulozowy 30x40cm 
- serwety pacjenta: laminat folii PE i włókniny PP PP/PE 62 g/m2 (PP 27 g/m2+ klej 5 
g/m2 + PE 30 g/m2) 

 
 
 

 



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.06.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 05.06.2018 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 dopuszcza. 
2) Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
 
 
 

 


