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Szpital Specjalistyczny 
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 I: Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z: 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniają-
cym się o wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej 
typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wy-
sokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą 
na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, sztywnikiem i 
portem do podłączenia drenów wykonaną z transparentnego PE o gramaturze 100 
g/m2 
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o 
gramaturze 45 g/m2 
3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spun-
lace o gramaturze 68 g/m2 
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perfo-
racją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z 
transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. 
1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm  
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykona-
na z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o 
wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w 
postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 
rozwijania.  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wy-
miarach 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. 
Chłonność serwet 350%, 
Zestaw sterylizowany radiacyjnie, Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kie-
runku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji da-
nych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje: numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. 
System podwójnego zabezpieczenia, wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny. 
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho 56MD/41.9CD, na mokro 50 MD/38CD, odpor-
ność na przenikanie cieczy 110 H2O? 



2. Dot. Pakietu II: Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z: 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymia-
rach 20 cm x 100 cm, wykonana z  chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókni-
ny o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysoko-
chłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnej i nie-
przemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m2,  w strefie krytycznej 
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z 
organizatorami przewodów 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nie-
przemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej 
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z 
organizatorami przewodów 
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnej i nieprze-
makalnej włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wypo-
sażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organi-
zatorami przewodów 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5 cm x 34 cm wykonany z włókniny typu spunlace  
o gramaturze 68 g/m2 
3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spun-
lace o gramaturze 68 g/m2 
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm  
1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykona-
na z folii PE o gramaturze 47 g/m2 oraz dwuwarstwowej włókniny chłonnej w obszarze 
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 
104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z za-
znaczonym kierunkiem rozwijania. 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wy-
miarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 
oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30 g/m2. 
Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. 
Chłonność serwet 350%. 
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w infor-
mację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archi-
wizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informa-
cje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. System po-
dwójnego zabezpieczenia, wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny. 
Wytrzymałość na rozerwanie na sucho 118N, na mokro 93N, odporność na przenikanie 
cieczy 197 H2O? 
3. Dot. Pakietu III: Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z: 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu 
o wymiarach 8 cm x 12 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwu-
warstwowego 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 
2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókni-
ny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 



1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wy-
miarach 100 cm x 150 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. Chłonność serwet 350%. 
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : nu-
mer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. System podwójnego 
zabezpieczenia, wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny. 
Wytrzymałość na rozerwanie na sucho 45N,na mokro 30N, odporność na przenikanie 
cieczy 188 H2O? 
4. Dot. Pakietu IV: Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z: 
1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z 
otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bezlatek-
sową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w 
sztywnik, filtr, końcówkę odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej 
włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 oraz dolna część serwety 
wykonana z folii PE. 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o 
gramaturze 45 g/m2 
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spun-
lace o gramaturze 68 g/m2 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wy-
miarach 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. Chłonność serwet 350%. 
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o 
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 
danych. 
System podwójnego zabezpieczenia, wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny. 
Odporność na przenikanie cieczy 41,7 H2O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 90 
MD/46.5 CD, na mokro 91,6MD/48.7CD? 
5. Dot. Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z: 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nie-
przemakalnego 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 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nie-
przemakalnego 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 
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nie-
przemakalnego 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 30,5 cm x 34 cm 



1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spun-
lace 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykona-
na z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego 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, skła-
dana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wy-
miarach 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. Chłonność 350%. 
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w infor-
mację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archi-
wizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informa-
cje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. System po-
dwójnego zabezpieczenia, wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny. 
Odporność na penetrację płynów 197 H2O, odporność na rozerwanie na sucho w obsza-
rze krytycznym – 180kPa, na mokro 172 kPa? 
6. Dot. Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z: 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nie-
przemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 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 152 g/m2 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nie-
przemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 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 152 g/m2 
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nie-
przemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 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 152 g/m2 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spun-
lace 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykona-
na z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego 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, skła-
dana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wy-
miarach 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. Chłonność 350% 
System podwójnego zabezpieczenia, wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny. 
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w infor-
mację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archi-



wizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informa-
cje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. 
Odporność na przenikanie cieczy 207H2O, na wypychanie na sucho 195kPa, na mokro 
180kPa? 
7. Dot. Pakietu IX: Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z: 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniają-
cym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu 
SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysoko-
chłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykona-
na z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o 
wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w 
postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 
rozwijania.  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wy-
miarach 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. Nieprzemakalność w strefie krytycznej 110 H2O? 
8. Dot. Pakietu X: Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z: 
1 x Serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymia-
rach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu 
rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samousz-
czelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm, wyposażoną w sztywnik w górnej 
części torebki, dwa przylepce w przedniej części służące do zamocowania do serwet 
operacyjnych i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożli-
wia podłączania drenów o różnej średnicy. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzema-
kalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2. 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5 cm x 34 cm wykonany z włókniny typu spunlace  
o gramaturze 68 g/m2 
2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spun-
lace o gramaturze 68 g/m2 
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm  
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykona-
na z folii PE o gramaturze 47 g/m2 oraz dwuwarstwowej włókniny chłonnej w obszarze 
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 
104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z za-
znaczonym kierunkiem rozwijania.  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wy-
miarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 
oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30 g/m2. 
Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. 
Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykie-
ty samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samo-
przylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, da-
ne wytwórcy oraz kod kreskowy? 
9. Dot. Pakietu XI: Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z: 
1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z 
otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z 
hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie kry-



tycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2,,  zinte-
growana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz pod-
łączenie drenu 
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprze-
makalnego 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 taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spun-
lace o gramaturze 68 g/m2 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykona-
na z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o 
wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w 
postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 
rozwijania.  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wy-
miarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 
(folia PE) oraz włókninowej warstwy chłonnej (wiskozowo-poliestrowa) o gramaturze 
28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2? 
10. Dot. Pakietu XIV poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści uniwersalny fartuch wykona-
ny z włókniny typu SMS bądź SSMMS? 
11. Dot. Pakietu XIV poz. 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 
128cm, odporność na przenikanie cieczy 50,47H2O? 
12. Dot. Pakietu XIV poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończo-
nym elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, potrójny szew na rękawach? 
13. Dot. Pakietu XIV poz. 2: Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długo-
ści 138m, odporność na przenikanie cieczy 50,47H2O? 
14. Dot. Pakietu XIV poz. 3: Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długo-
ści 138m, wyposażony w dodatkowe wzmocnienia o gramaturze 38g/m2, odporność na 
przenikanie cieczy 66H2O, odporność na rozerwanie na sucho 210 kPa? 
15. Dot. Pakietu XIV poz. 1-3: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osob-
nego pakietu.  Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Pań-
stwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert. 
16. Dot. Pakietu XIV poz. 4: Czy Zamawiający dopuści czepek pielęgniarski o gramatu-
rze min 14g/m2? 

17. Dot. Pakietu XIV poz. 4: Czy Zamawiający dopuści czepek pielęgniarski pakowany 
a’100szt, do wyboru kolor niebieski / zielony (opakowania)? 
18. Dot. Pakietu XIV poz. 5: Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z 
perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2? 
19. Dot. Pakietu XIV poz. 5: Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany 
w całości z perforowanej włókniny typu Spunlace Mesh, kolor niebieski, 
gramatura 35g/m2? 
20. Dot. Pakietu XIV poz. 6: Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z 
włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2? 
21. Dot. Pakietu XIV poz. 7: Czy Zamawiający dopuści czepek o 
poniższych właściwościach: 
Wykonany z włókniny polipropylenowej  o gramaturze 20 g/m²  

• Wiązany na troki 

• Wstawka przeciwpotna w części przedniej 



• Cienki i przewiewny 

• Przeznaczony do ochrony pola operacyjnego przed zanieczyszczeniami 
(w postaci złuszczonego naskórka oraz włosów)  

• Kolor:  zielony, niebieski 

• Pakowany w worek foliowy 

• Jednorazowego użytku 

• Niesterylny 
Czepek pakowany a’100szt w worek foliowy? 

22. Dot. Pakietu XIV poz. 8-9: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osob-
nego pakietu.  Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Pań-
stwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert. 
23. Dot. Pakietu XIV poz. 10: Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 35 x120cm 
pakowaną razem z taśmą chirurgiczną? 
24. Dot. Pakietu XVI poz. 1: Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2, 
gramatura folii 28g/m2, odporność na rozerwanie na mokro 95 kPa, na sucho 108 kPa, 
odporność na penetrację płynów 188kPa. Opakowanie folia-papier wyposażone w in-
formację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do ar-
chiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące infor-
macje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy? 
25. Dot. Pakietu XVI poz. 2: Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w roz-
miarze 80cm x 140cm, o gramaturze 80g/m2 (folia PE o gramaturze 50g/m2 + wzmoc-
nienie; włóknina 50% wiskoza + 50% poliester), Odporność na rozerwanie na mokro 95 
kPa, na sucho 108 kPa, odporność na penetrację płynów 188kPa. Opakowanie folia-
papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne 
typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują 
się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod 
kreskowy? 
26. Dot. Pakietu XVI poz. 3: Czy Zamawiający dopuści torbę na płyny o gramaturze 
65g/m2, grubość 0,065mm?  

27. Dot. Pakietu XVI poz. 4: Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny w rozmiarze 
70cm x 120cm, wykonaną z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m2, 
odporność na rozerwanie na mokro 199,4 kPa, na mokro 205,6 kPa, odporność na pene-
tracje płynów 41,7cm H2O. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kie-
runku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji da-
nych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje: numer 
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy? 
 

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 nie dopuszcza. 
2) Zamawiający nie dopuszcza. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający dopuszcza. 



6) Zamawiający nie dopuszcza. 
7) Zamawiający nie dopuszcza. 
8) Zamawiający nie dopuszcza. 
9) Zamawiający nie dopuszcza. 
10) Zamawiający nie dopuszcza. 
11) Zamawiający nie dopuszcza. 
12) Zamawiający nie dopuszcza. 
13) Zamawiający nie dopuszcza. 
14) Zamawiający nie dopuszcza. 
15) Zamawiający nie wyraża zgody. 
16) Zamawiający dopuszcza. 
17) Zamawiający dopuszcza. 
18) Zamawiający dopuszcza. 
19) Zamawiający dopuszcza. 
20) Zamawiający dopuszcza. 
21) Zamawiający dopuszcza. 
22) Zamawiający nie wyraża zgody. 
23) Zamawiający nie dopuszcza. 
24) Zamawiający nie dopuszcza. 
25) Zamawiający nie dopuszcza. 
26) Zamawiający nie dopuszcza. 
27) Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
 
 
 

 


