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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 Raucodrape o następującym skła-
dzie i rozmiarach: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm wysokochłonne z włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m2 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm składana w sposób ułatwiający jej 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 sztyw-
nikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do 
mocowania przewodów i drenów?  
Alternatywnie: 
Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw jak opisany wyżej z drugą taśmą 
pakowaną oddzielnie. 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa 
i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 
oraz  wytrzymałość na rozciąganie na mokro i na sucho zgodne   z wymaganiami wyso-
kimi  normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr 
katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zazna-
czony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w po-
staci piktogramów. 
Oferowane zestawy pakowane są w podwójne opakowania: wewnętrzne foliowe i ze-
wnętrzne z kartony. Etykiety z identyfikacją wyrobu znajdują się na opakowaniu papie-
rowo-foliowych zestawu oraz na kartonach stanowiących opakowanie handlowe / 
transportowe. 
 
2. Dot. Pakietu III: Czy Zamawiający dopuści zestaw Raucodrape o następującym skła-
dzie i rozmiarach: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm 
2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm 



1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90  cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 
cm umieszczonym centralnie i otoczonym taśmą lepną  
z oddzielnie pakowanymi serwetkami do rąk wykonanymi z wysokochłonnej włókniny 
celulozowej o gramaturze 60g/m2?  
Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia 
polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2, odporność  na przenikanie cieczy oraz  
wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro zgodne z wymaganiami  wysokimi 
normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalo-
gowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony 
kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci pik-
togramów. 
Oferowane zestawy pakowane są w podwójne opakowania: wewnętrzne foliowe i ze-
wnętrzne z kartony. Etykiety z identyfikacją wyrobu znajdują się na opakowaniu papie-
rowo-foliowych zestawu oraz na kartonach stanowiących opakowanie handlowe / 
transportowe. 
3. Dot. Pakietu IV: Czy Zamawiający dopuści zestaw Raucodrape o następującym skła-
dzie i rozmiarach: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm                                                                 
1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm 
1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny 
dolne 125 cm 
z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym 
taśmą lepną,  ze zintegrowaną torbą na płyny z  sitem i lejkiem odprowadzającym płyny,  
bezlateksowa osłona na palec? 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa 
i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 
oraz wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro zgodne z wymaganiami wysoki-
mi  normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr kata-
logowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony 
kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci pik-
togramów. 
Oferowane zestawy pakowane są w podwójne opakowania: wewnętrzne foliowe i ze-
wnętrzne z kartony. Etykiety z identyfikacją wyrobu znajdują się na opakowaniu papie-
rowo-foliowych zestawu oraz na kartonach stanowiących opakowanie handlowe / 
transportowe. 
4. Dot. Pakietu XII: Czy Zamawiający dopuści zestaw Raucodrape o następującym skła-
dzie i rozmiarach: 
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 w kolorze zielonym                                     
3 serwety samoprzylepne foliowe 50 cm x 50 cm                
1 serweta wzmocniona do kraniotomii wzmocniona 225 cm x 280 cm z otworem 19 cm 
x 25 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem 
do formowania brzegów z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zinte-
growanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?  
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 
i folia polietylenowa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymia-
rach (50 cm x 50 cm +/- 1 cm ). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy 



PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, 
LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kieru-
nek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci pikto-
gramów. 
Oferowane zestawy pakowane są w podwójne opakowania: wewnętrzne foliowe i ze-
wnętrzne z kartony. Etykiety z identyfikacją wyrobu znajdują się na opakowaniu papie-
rowo-foliowych zestawu oraz na kartonach stanowiących opakowanie handlowe / 
transportowe. 
 

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 dopuszcza. 
4) Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 
 
 

 


