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Drezdenko, dnia 23 marca 2022 roku 
Do Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
P1 
 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę bielizny jednorazowego użytku 
dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/3/2022, 
2022/BZP 00087803/01 z dnia 16.03.2022 r. 
 

 
WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
 Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień treści SWZ i w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmiany 
SWZ,  tj.: 
 
Pytanie 1 
Dotyczy pakiet 2 poz.1  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha o długości 170cm, oznaczonego literowo XL Long? 
Odp. do pytania 1:  
Zamawiający wymaga fartucha w rozmiarze XL-L o minimalnej długości 160cm. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy pakiet nr 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów posiadających oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki 
naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem, dostępnych w rozmiarach S/M, L, XL, 
XXL, XL long? Wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/ mokro 155/144 kPa. Pakowane 
do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. 
Odp. do pytania 2:  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 4 poz.1 fartuchów posiadających oznakowanie 
rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem, dostępnych 
w rozmiarach S/M, L, XL, XXL, XL long, których wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/ 
mokro wynosi 155/144 kPa, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ bez zmian. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 4 poz. 1 fartuchów pakowanych podwójnie: karton 
transportowy zewnętrzny oraz biologicznie czysty worek foliowy, zamiast kartonu wewnętrznego. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy pakiet 1, poz. 1, składowa 4 
Czy Zamawiający dopuści gramaturę serwety 80g/m2? 
Odp. do pytania 3:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy pakiet 1, poz. 1, składowa 7 
Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną 10x50cm? 
Odp. do pytania 4:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 1, pkt.7 na taśmę samoprzylepną 
w rozmiarze 10x50cm.  
 
Pytanie 5 
Dotyczy pakiet 1, poz. 1, składowa 11 
Czy Zamawiający dopuści fartuch bez dodatkowego owinięcia? 
Odp. do pytania 5:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
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Pytanie 6 
Dotyczy pakiet 1, poz. 2, składowa 2 
Czy zamawiający dopuści serwetę 200/260 x 310cm z otworem 30x30cm wypełnionym folią chirurgiczną 
z wycięciem w kształcie gruszki 16x18cm, zintegrowana z worek do zbiórki płynów ze sztywnikiem i zaworem 
na odprowadzenie płynów, wykonana z laminatu dwuwarstwowego? 
Odp. do pytania 6:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 7 
Dotyczy pakiet 1, poz. 2, składowa 3 
Czy Zamawiający dopuści kocyk 80x100cm? 
Odp. do pytania 7:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 2 pkt. 3 na kocyk o wymiarach 
80x100cm. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy pakiet 1, poz. 2, składowa 5 
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z gazy 17-nitkowej? 
Odp. do pytania 8:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 9 
Dotyczy pakiet 1, poz. 2, składowa 6 
Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany przy karku na rzep, bez możliwości zapinania w dowolnym miejscu? 
Odp. do pytania 9:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 2 pkt. 6 na fartuch zapinany przy 
karku na rzep, bez możliwości zapinania w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone 
w SWZ pozostaną bez zmian. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy pakiet 1, poz. 2, składowa 6 
Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalność w obszarze wzmocnionym min. 100cm H2O, wytrzymałość 
na rozerwanie w strefie wzmocnionej na sucho/mokro 327,8/326,4 kPa? 
Odp. do pytania 10:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 11 
Dotyczy pakiet 1, poz. 2, składowa 7 
Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany przy karku na rzep, bez możliwości zapinania w dowolnym miejscu? 
Odp. do pytania 11:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 2 pkt. 7 na fartuch zapinany przy 
karku na rzep, bez możliwości zapinania w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone 
w SWZ pozostaną bez zmian. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy pakiet 1, poz. 2, składowa 7 
Czy Zamawiający dopuści odporność na przenikanie cieczy min. 20cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie 
na sucho/mokro 155,4/154,8 kPa? 
Odp. do pytania 12:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 13 
Dotyczy pakiet 1, poz. 2, składowa 7 
Czy Zamawiający dopuści fartuch bez dodatkowego owinięcia? 
Odp. do pytania 13:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
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Pytanie 14 
Dotyczy pakiet 1, poz. 2, składowa 10 
Czy Zamawiający dopuści jedną miskę w kolorze, drugą przezroczystą bezbarwną? 
Odp. do pytania 14:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 2 pkt. 10 na jedną miskę w kolorze, 
drugą przezroczystą bezbarwną, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone w SWZ pozostaną bez zmian. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy pakiet 1, poz. 2, składowa 15 
Czy Zamawiający dopuści tupfery 50x50cm z 17-nitkowej gazy? 
Odp. do pytania 15:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 2 pkt. 15 na tupfery 50x50cm z 17-
nitkowej gazy. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy pakiet 1, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem samouszczelniającym się 
o wymiarach 6cm x 8cm 

• 1 x osłona na przewody o wymiarach 14cm x 250cm 

• 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm 

• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm 

• 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30cm x 60cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150cmx190cm? 

Odp. do pytania 16:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 17 
Dotyczy pakiet 1, poz. 3, składowa 2 
Czy Zamawiający dopuści gramaturę serwety 80g/m2? 
Odp. do pytania 17:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 18 
Dotyczy pakiet 1, poz. 3, składowa 3 
Czy Zamawiający dopuści serwetę 200cm x 320cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6cm x 8cm, 
wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej 
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, 
Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110cm H2O ? 
Odp. do pytania 18:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 19 
Dotyczy pakiet 1, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści karton transportowy i worek foliowy? 
Odp. do pytania 19:  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 1 poz. 3 zestawu pakowanego podwójnie: karton 
transportowy zewnętrzny oraz biologicznie czysty worek foliowy, zamiast kartonu wewnętrznego. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy pakiet 1, poz. 3, składowa 3 
Czy Zamawiający dopuści serwetę 230 x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, wzmocniona 
w strefie krytycznej. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m2, obszar 
wzmocniony wykonany z materiału SM, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m2, odporność 
na penetrację płynów w strefie wzmocnionej 197 cm H2O? 
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Odp. do pytania 20:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 3 pkt. 3 na serwetę 230 x 300cm 
z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, wzmocniona w strefie krytycznej. Serweta wykonana 
z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m2, obszar wzmocniony wykonany z materiału SM, łączna 
gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m2, odporność na penetrację płynów w strefie wzmocnionej 197cm H2O, 
pod warunkiem zachowania rozmiaru strefy krytycznej minimum 25cm wokół otworu.  
 
Pytanie 21 
Dotyczy pakiet 1, poz. 3, składowa 5 
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 30 x 60cm? 
Odp. do pytania 21:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 3 pkt. 5 na osłonę na kończynę 
o wymiarach 30 x 60cm. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy pakiet 1, poz. 4, składowa 3 
Czy Zamawiający dopuści serwetę do operacji barku zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów, otwór 13 x 14cm? 
Odp. do pytania 22:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 4 pkt. 3 na serwetę do operacji barku 
zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów, otwór 13 x 14cm, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone 
w SWZ pozostaną bez zmian. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy pakiet 1, poz. 4, składowa 2 
Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem 60x85cm? 
Odp. do pytania 23:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 4 pkt. 2 na osłonę na stolik Mayo 
80x145 cm ze wzmocnieniem 60x85cm. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy pakiet 1, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści karton transportowy i worek foliowy? 
Odp. do pytania 24:  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 1 poz. 4 zestawu pakowanego podwójnie: karton 
transportowy zewnętrzny oraz biologicznie czysty worek foliowy, zamiast kartonu wewnętrznego. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy pakiet 1, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

• 1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, 
zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania 
płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm 

• 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm 

• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22cm x 75cm  

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm (wzmocnienie 60x85cm) 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150cm x 190cm? 

Odp. do pytania 25:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 26 
Dotyczy pakiet 1, poz. 5, składowa 1 
Czy zamawiający dopuści wzmocnienie 65 x 190cm? 
Odp. do pytania 26:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 5 pkt. 1 na serwetę na stolik 
narzędziowy minimum 140 x 190cm o minimalnym wzmocnieniu 65 x 190cm. 
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Pytanie 27 
Dotyczy pakiet 1, poz. 5, składowa 2 
Czy Zamawiający dopuści serwetę do izolacji pionowej 200x300cm z otworem 25x80cm wypełnionym folią 
chirurgiczną, wbudowane kieszenie oraz torba do zbiórki płynów? 
Odp. do pytania 27:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 28 
Dotyczy pakiet 1, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści karton transportowy i worek foliowy? 
Odp. do pytania 28:  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 1 poz. 5 zestawu pakowanego podwójnie: karton 
transportowy zewnętrzny oraz biologicznie czysty worek foliowy, zamiast kartonu wewnętrznego. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy pakiet 1, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści karton transportowy i worek foliowy? 
Odp. do pytania 29:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 30 
Dotyczy pakiet 1, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem 60x80cm? 
Odp. do pytania 30:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 6 na serwetę na stolik Mayo 
ze wzmocnieniem 60x80cm, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone w SWZ pozostaną bez zmian. 
 
Pytanie 31 
Dotyczy pakiet 1, poz. 6 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie aby serwety pakowane były w dyspenser? 
Odp. do pytania 31:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 32 
Dotyczy pakiet 2, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości 7,5cm? 
Odp. do pytania 32:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 33 
Dotyczy pakiet 2, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w następujących rozmiarach: M, L, XL oraz XXL? 
Odp. do pytania 33:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 34 
Dotyczy pakiet 2, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży zabiegowej wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, 
nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające, składające się z bluzy z krótkim rękawem, posiadającej wycięcie "V" 
zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej) oraz 
spodni z trokami w pasie bez kieszeni? 
Odp. do pytania 34:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 35 
Dotyczy pakiet 2, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży zabiegowej tylko w kolorze niebieskim? 
Odp. do pytania 35:  
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Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 36 
Dotyczy pakiet 2, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży zabiegowej wykonany z miękkiej włókniny bawełnopodobnej 
o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim, składający się z bluzy z krótkim rękawem zakończonym obszyciem, 
wyposażoną w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi), z dekoltem wyposażonym z przodu w zapięcie 
na biały nap oraz spodni wiązanych na troki w pasie, wyposażonych w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap? 
Odp. do pytania 36:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 37 
Dotyczy pakiet 2, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży zabiegowej pakowany osobno (osobno bluza i osobno spodnie)? 
Odp. do pytania 37:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 2 poz. 2 na komplet odzieży zabiegowej 
pakowany osobno (osobno bluza i osobno spodnie), pod warunkiem zagwarantowania dostaw pełnych kompletów. 
Jeżeli to jest niezbędne dla prawidłowej wyceny oferty Wykonawca może wprowadzić zmianę w załączniku nr 1 
do oferty i wycenić osobno bluzę (pkt. 2a) oraz osobno spodnie (pkt. 2b) wprowadzając właściwe określenie 
jednostki miary „szt.’ 
 
Pytanie 38 
Dotyczy pakiet 2, poz. 3 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie aby serwety pakowane były w dyspenser? 
Odp. do pytania 38:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 39 
Dotyczy pakiet 2, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm wzmocnioną, z samouszczelniającym otworem 
o średnicy 3,5cm? 
Odp. do pytania 39:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 2 poz. 3 na serwetę w rozmiarze 
150x180cm wzmocnioną, z samouszczelniającym otworem o średnicy 3,5cm, pod warunkiem, że pozostałe 
parametry określone w SWZ pozostaną bez zmian. 
 
Pytanie 40 
Dotyczy pakiet 2, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnioną o rozmiarze 25cm x 
50cm, zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm? 
Odp. do pytania 40:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 41 
Dotyczy pakiet 2, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 
zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów: 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm 

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm 

• 1 x fartuch chirurgiczny standard, XL dł. 138cm 

• 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL dł. 157cm 

• 1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60x145cm 
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• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150cm x 190cm? 

Odp. do pytania 41:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 42 
Dotyczy pakiet 2, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny standard XL wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 
35g/m2? 
Odp. do pytania 42:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 43 
Dotyczy pakiet 2, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL wykonany z włókniny typu SMS?  
o gramaturze 35g/m2? 
Odp. do pytania 43:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 44 
Dotyczy pakiet 2, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 47g/m2 i 2 warstwowego 
laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57g/m2 oraz wymiarach 60cmx145cm, łączna 
gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo 
z zaznaczonym kierunkiem rozwijania? 
Odp. do pytania 44:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 45 
Dotyczy pakiet 2, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 
47g/m² w kolorze niebieskim, z długimi rękawami zakończonymi białymi, elastycznymi mankietami, wyposażoną 
w 2 duże kieszenie na dole bluzy oraz w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją, zapinaną na białe napy? 
Odp. do pytania 45:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 2 poz. 7 na bluzę z długim rękawem 
wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim, z długimi rękawami 
zakończonymi białymi, elastycznymi mankietami, wyposażoną w 2 duże kieszenie na dole bluzy oraz w biały 
elastyczny kołnierzyk pod szyją, zapinaną na białe napy. 
 
Pytanie 46 
Dotyczy pakiet 3, poz. 1, 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odp. do pytania 46:  
Wymaga się wyceny wg podanych jednostek miar. Zgodnie z pkt. 28.7 SWZ Wykonawca może podać cenę 
jednostkową netto z dokładnością do 3-5 miejsc po przecinku.  
Wprowadza się zmianę w dodatku nr 6 do SWZ - §4 ust. 4 treść po zmianie: 
W cenie jednostkowej netto uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym także m.in.: 
koszty dostawy, rabaty i upusty itp. Wykonawca może zastosować w treści faktury wycenę za oferowane 
opakowanie handlowe, pod warunkiem prawidłowego przeliczenia, uwzględniającego wielkość opakowania 
handlowego oraz cenę jednostkową zawartą w załączniku nr 1 do umowy. 
 
Pytanie 47 
Dotyczy pakiet 3, poz. 2, 3, 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
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Odp. do pytania 47:  
Wymaga się wyceny wg podanych jednostek miar. Zgodnie z pkt. 28.7 SWZ Wykonawca może podać cenę 
jednostkową netto z dokładnością do 3-5 miejsc po przecinku.  
Wprowadza się zmianę w dodatku nr 6 do SWZ - §4 ust. 4 treść po zmianie: 
W cenie jednostkowej netto uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym także m.in.: 
koszty dostawy, rabaty i upusty itp. Wykonawca może zastosować w treści faktury wycenę za oferowane 
opakowanie handlowe, pod warunkiem prawidłowego przeliczenia, uwzględniającego wielkość opakowania 
handlowego oraz cenę jednostkową zawartą w załączniku nr 1 do umowy. 
 
Pytanie 48 
Dotyczy pakiet 3, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z 
perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort 
noszenia,  głębokość  11,5cm +/- 1cm, wymiary denka 24,8cm x 5cm +/- 1cm, szerokość troków 3,2cm +/- 
0,5cm, szyty techniką owerlok? 
Odp. do pytania 48:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 49 
Dotyczy pakiet 3, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki, wykonany 
w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2, wysokość czepka w części czołowej 13cm, 
szerokość wstawki antypotnej 6cm, długość troków 25cm? 
Odp. do pytania 49:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 3 poz. 3 na czepek w formie furażerki 
z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki, wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 
45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 
38g/m2, wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6cm, długość troków 25cm, 
pod warunkiem zastosowania opakowania w postaci biologicznie czystego kartonika z dyspenserem (nie więcej 
niż 150 szt. w kartonie). 
 
Pytanie 50 
Dotyczy pakiet 3, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w całości z perforowanej 
włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  głębokość  
13,5 cm +/- 1cm, średnica denka 20,5cm+/- 1cm, długość gumki 14,5cm +/- 1cm, szyty techniką owerlok? 
Odp. do pytania 50:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 51 
Dotyczy pakiet 3, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści czepek tylko w kolorze zielonym i niebieskim? 
Odp. do pytania 51:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 3 poz. 4 na czepek tylko w kolorze 
zielonym i niebieskim, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone w SWZ pozostaną bez zmian. 
 
Pytanie 52 
Dotyczy pakiet 3, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści czepek  w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej 
z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej, materiał chłonny 
i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy, w kolorze niebieskim, denko w kolorze białym? 
Odp. do pytania 52:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 3 poz. 4 na czepek  w formie furażerki 
z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny 
polipropylenowej 25g/m2 w części górnej, materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny 
komfort pracy, w kolorze niebieskim, denko w kolorze białym, pod warunkiem zastosowania opakowania 
w postaci biologicznie czystego kartonika z dyspenserem (nie więcej niż 150 szt. w kartonie). 
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Pytanie 53 
Dotyczy pakiet 3, poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu? Zgoda Zamawiającego umożliwi 
nam złożenie atrakcyjnej oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego. 
Odp. do pytania 53:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 54 
Dotyczy pakiet 4, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wyposażony 
w nieprzemakalne wstawki w przedniej części i na rękawach? 
Odp. do pytania 54:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 55 
Dotyczy pakiet 4, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zapięcie u góry na standardowy rzep? 
Odp. do pytania 55:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 56 
Dotyczy pakiet 4, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach: M, L, XL, XXL oraz XXXL? 
Odp. do pytania 56:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 57 
Dotyczy pakiet 4, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >100cm H2O w strefie krytycznej, 
wytrzymałości na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 327,8 / 326,4 kPa? 
Odp. do pytania 57:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 58 
Dotyczy pakiet 4, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści karton transportowy i worek foliowy? 
Odp. do pytania 58:  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 4 poz. 1 fartuchów pakowanych podwójnie: karton 
transportowy zewnętrzny oraz biologicznie czysty worek foliowy, zamiast kartonu wewnętrznego. 
 
Pytanie 59 
Dotyczy pakiet 4, poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie aby serwety pakowane były w dyspenser? 
Odp. do pytania 59:  
Zamawiający informuje, że pakiet 4 poz. 1 dotyczy sterylnych pełnochronnych fartuchów chirurgicznych. 
 
Pytanie 60 
Dotyczy pakiet 4, poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odp. do pytania 60:  
Wymaga się wyceny wg podanych jednostek miar. Zgodnie z pkt. 28.7 SWZ Wykonawca może podać cenę 
jednostkową netto z dokładnością do 3-5 miejsc po przecinku.  
Wprowadza się zmianę w dodatku nr 6 do SWZ - §4 ust. 4 treść po zmianie: 
W cenie jednostkowej netto uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym także m.in.: 
koszty dostawy, rabaty i upusty itp. Wykonawca może zastosować w treści faktury wycenę za oferowane 
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opakowanie handlowe, pod warunkiem prawidłowego przeliczenia, uwzględniającego wielkość opakowania 
handlowego oraz cenę jednostkową zawartą w załączniku nr 1 do umowy. 
 
Pytanie 61 
Dotyczy pakiet 5, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

• Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie 
krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane 
z organizatorami przewodów, Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110cm H2O, 
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 280cm z otworem o średnicy 10cm 

• 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150cm x 190cm? 

Odp. do pytania 61:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 62 
Dotyczy pakiet 5, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści karton transportowy i worek foliowy? 
Odp. do pytania 62:  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 5 poz. 1 zestawu pakowanego podwójnie: karton 
transportowy zewnętrzny oraz biologicznie czysty worek foliowy, zamiast kartonu wewnętrznego.  
 
Pytanie 63 
Dotyczy pakiet 5, poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie aby serwety pakowane były w dyspenser? 
Odp. do pytania 63:  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 5 poz. 1 zestawu pakowanego podwójnie: w karton 
transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, bez zastosowania dyspensera. 
 
Pytanie 64 
Dotyczy pakiet 5, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości 
z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort 
noszenia,  wysokość czepka z przodu 20,5cm +/- 1cm, wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie 
i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem, wymiary denka 29cm x 12cm +/- 1cm, 
szerokość troków 4cm +/- 0,5cm, szyty techniką owerlok? 
Odp. do pytania 64:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 65 
Dotyczy pakiet 5, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści czepek  w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki, wykonany 
w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2,  wysokość czepka w części czołowej 13cm, 
szerokość wstawki antypotnej 6cm, długość troków 25cm? 
Odp. do pytania 65:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 66 
Dotyczy pakiet 5, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści czepek  w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej 
z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej, materiał chłonny 
i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy, w kolorze niebieskim, denko w kolorze białym? 
Odp. do pytania 66:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
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Pytanie 67 
Dotyczy pakiet 5, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści pikowany podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100x225cm z wkładem 
chłonnym 50x208cm ±2,5cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy 
celulozowej 16g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16g/m², 
niebieskiej folii PE 40 g/m², o chłonności 3820,18 ml? 
Odp. do pytania 67:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 68 
Dotyczy pakiet 5, poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odp. do pytania 68:  
Wymaga się wyceny wg podanych jednostek miar. Zgodnie z pkt. 28.7 SWZ Wykonawca może podać cenę 
jednostkową netto z dokładnością do 3-5 miejsc po przecinku.  
Wprowadza się zmianę w dodatku nr 6 do SWZ - §4 ust. 4 treść po zmianie: 
W cenie jednostkowej netto uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym także m.in.: 
koszty dostawy, rabaty i upusty itp. Wykonawca może zastosować w treści faktury wycenę za oferowane 
opakowanie handlowe, pod warunkiem prawidłowego przeliczenia, uwzględniającego wielkość opakowania 
handlowego oraz cenę jednostkową zawartą w załączniku nr 1 do umowy. 
 
Pytanie 69 
Dotyczy pakiet 6, poz. 1-11 
Czy Zamawiający dopuści karton transportowy i worek foliowy? 
Odp. do pytania 69:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 70 
Dotyczy pakiet 6, poz. 1-11 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie aby serwety pakowane były w dyspenser? 
Odp. do pytania 70:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 71 
Dotyczy pakiet 6, poz. 1, 2, 4, 6, 7 
Czy Zamawiający dopuści kartonik zewnętrzny 38x60x40cm? 
Odp. do pytania 71:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 72 
Dotyczy pakiet 6, poz. 3, 5 
Czy Zamawiający dopuści kartonik zewnętrzny 38x50x35cm? 
Odp. do pytania 72:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 73 
Dotyczy pakiet 6, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm? 
Odp. do pytania 73:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 6 poz. 7 na sterylną serwetę zabiegową 
w rozmiarze 90x120cm, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone w SWZ pozostaną bez zmian. 
 
Pytanie 74 
Dotyczy pakiet 6, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę składaną zakładkowo? 
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Odp. do pytania 74:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 75 
Dotyczy pakiet 6, poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną wykonaną z folii o grubości 0,065mm w rozmiarze 30x40cm? 
Odp. do pytania 75:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 76 
Dotyczy pakiet 7, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całej powierzchni włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2? 
Odp. do pytania 76:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 7 poz. 1 na fartuch chirurgiczny wykonany 
z podfoliowanej na całej powierzchni włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2, pod warunkiem 
zagwarantowania dostępu do co najmniej następujących rozmiarów: L, XL lub rozmiar uniwersalny. 
 
Pytanie 77 
Dotyczy pakiet 7, poz. 1, 3, 7, 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odp. do pytania 77:  
Wymaga się wyceny wg podanych jednostek miar. Zgodnie z pkt. 28.7 SWZ Wykonawca może podać cenę 
jednostkową netto z dokładnością do 3-5 miejsc po przecinku.  
Wprowadza się zmianę w dodatku nr 6 do SWZ - §4 ust. 4 treść po zmianie: 
W cenie jednostkowej netto uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym także m.in.: 
koszty dostawy, rabaty i upusty itp. Wykonawca może zastosować w treści faktury wycenę za oferowane 
opakowanie handlowe, pod warunkiem prawidłowego przeliczenia, uwzględniającego wielkość opakowania 
handlowego oraz cenę jednostkową zawartą w załączniku nr 1 do umowy. 
 
Pytanie 78 
Dotyczy pakiet 7, poz.2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze materiału 5g/m2? 
Odp. do pytania 78:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 79 
Dotyczy pakiet 7, poz.2, 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odp. do pytania 79:  
Wymaga się wyceny wg podanych jednostek miar. Zgodnie z pkt. 28.7 SWZ Wykonawca może podać cenę 
jednostkową netto z dokładnością do 3-5 miejsc po przecinku.  
Wprowadza się zmianę w dodatku nr 6 do SWZ - §4 ust. 4 treść po zmianie: 
W cenie jednostkowej netto uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym także m.in.: 
koszty dostawy, rabaty i upusty itp. Wykonawca może zastosować w treści faktury wycenę za oferowane 
opakowanie handlowe, pod warunkiem prawidłowego przeliczenia, uwzględniającego wielkość opakowania 
handlowego oraz cenę jednostkową zawartą w załączniku nr 1 do umowy. 
 
Pytanie 80 
Dotyczy pakiet 7, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny 
polipropylenowej 25 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawierający: prześcieradło: 150cm x 210cm, poszwę na kołdrę 
160cm x 210cm, poszewkę na poduszkę: 70cm x 80cm? 
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Odp. do pytania 80:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 7 poz. 5 na komplet pościeli medycznej 
jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25g/m², niejałowy, kolor zielony, zawierający: 
prześcieradło: 150cm x 210cm, poszwę na kołdrę 160cm x 210cm, poszewkę na poduszkę: 70cm x 80cm. 
 
Pytanie 81 
Dotyczy pakiet 7, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80x210cm? 
Odp. do pytania 81:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 7 poz. 6 na prześcieradło w rozmiarze 
80x210cm, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone w SWZ pozostaną bez zmian. 
 
Pytanie 82 
Dotyczy pakiet 7, poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odp. do pytania 82:  
Wymaga się wyceny wg podanych jednostek miar. Zgodnie z pkt. 28.7 SWZ Wykonawca może podać cenę 
jednostkową netto z dokładnością do 3-5 miejsc po przecinku.  
Wprowadza się zmianę w dodatku nr 6 do SWZ - §4 ust. 4 treść po zmianie: 
W cenie jednostkowej netto uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym także m.in.: 
koszty dostawy, rabaty i upusty itp. Wykonawca może zastosować w treści faktury wycenę za oferowane 
opakowanie handlowe, pod warunkiem prawidłowego przeliczenia, uwzględniającego wielkość opakowania 
handlowego oraz cenę jednostkową zawartą w załączniku nr 1 do umowy. 
 
Pytanie 83 
Dotyczy pakiet 7, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści poszwę medyczną jednorazowego użytku wykonaną z włókniny polipropylenowej 
25 g/m², niejałową, w kolorze zielonym, wymiary 160cm x 210cm? 
Odp. do pytania 83:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 7 poz. 7 na poszwę medyczną 
jednorazowego użytku wykonaną z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałową, w kolorze zielonym, wymiary 
160cm x 210cm. 
 
Pytanie 84 
Dotyczy pakiet 7, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2? 
Odp. do pytania 84:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 7 poz. 8 na koszulę do zabiegów 
ginekologicznych wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, pod warunkiem zachowania kształtu tuniki 
wiązanej z przodu, co najmniej na jedną parę troków, z krótkimi rękawami. 
 
Pytanie 85 
Dotyczy pakiet 7, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne wykonane z papieru (23g/m2) laminowanego folią (17g/m2) 
wzmocnione 48 nitkami tylko w rozmiarze 80x210cm, miękkie, wodoodporne, chłonne i wytrzymałe, w kolorze 
białym z niebieskimi nitkami? 
Odp. do pytania 85:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 7 poz. 9 na prześcieradło medyczne 
wykonane z papieru (23g/m2) laminowanego folią (17g/m2) wzmocnione 48 nitkami tylko w rozmiarze 80x210cm, 
miękkie, wodoodporne, chłonne i wytrzymałe, w kolorze białym z niebieskimi nitkami. 
 
Pytanie 86 
Dotyczy pakiet 7, poz. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
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Odp. do pytania 86:  
Wymaga się wyceny wg podanych jednostek miar. Zgodnie z pkt. 28.7 SWZ Wykonawca może podać cenę 
jednostkową netto z dokładnością do 3-5 miejsc po przecinku.  
Wprowadza się zmianę w dodatku nr 6 do SWZ - §4 ust. 4 treść po zmianie: 
W cenie jednostkowej netto uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym także m.in.: 
koszty dostawy, rabaty i upusty itp. Wykonawca może zastosować w treści faktury wycenę za oferowane 
opakowanie handlowe, pod warunkiem prawidłowego przeliczenia, uwzględniającego wielkość opakowania 
handlowego oraz cenę jednostkową zawartą w załączniku nr 1 do umowy. 
 
Pytanie 87 
Dotyczy pakiet 7, poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy na aparaturę o średnicy 70cm lub 80cm? 
Odp. do pytania 87:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 7 poz. 11 na pokrowiec foliowy na 
aparaturę o średnicy 80cm, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone w SWZ pozostaną bez zmian. 
 
Pytanie 88 
Dotyczy pakiet 7, poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową: górna z elastyczną gumką 100x160cm, dolna 
z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3x 100cm ? 
Odp. do pytania 88:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 7 poz. 12 na osłonę na ramię C uniwersalną 
3 częściową: górna z elastyczną gumką 100 x 16 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 
3x100cm, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone w SWZ pozostaną bez zmian. 
 
Pytanie 89 
Dotyczy pakiet 4, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuszcza Fartuch z włókniny typu SMMMS u góry zapinany na rzep umożliwiający zapięcie 
w obrębie rzepu. Dostęp do rozmiaru L, XL, XXL, XXXL. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100cm 
słupa wody, gramatura min.35g/m2, wytrzymałość na rozerwanie strefie krytycznej na sucho/mokro 
min.128/144kPa. Pakowany w karton transportowy zabezpieczony od wewnątrz folią? 
Odp. do pytania 89:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 1 na fartuch z włókniny typu SMMMS u góry 
zapinany na rzep umożliwiający zapięcie w obrębie rzepu. Dostęp do rozmiaru L, XL, XXL, XXXL, pod 
warunkiem, że długość fartucha w rozmiarze XXXL wynosi minimum 160cm. Nieprzemakalność w strefie 
krytycznej min.100cm słupa wody, gramatura min.35g/m2, wytrzymałość na rozerwanie strefie krytycznej 
na sucho/mokro min.128/144kPa. Pakowanych podwójnie: karton transportowy zewnętrzny oraz biologicznie 
czysty worek foliowy, zamiast kartonu wewnętrznego. 
 
Pytanie 90 
Dotyczy pakiet 4, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuszcza ubranie chirurgiczne w rozmiarach: M, L, XL, XXL? 
Odp. do pytania 90:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 91 
Dotyczy pakiet 4, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuszcza każdy komplet pakowany pojedynczo, a następnie w karton zbiorczy? 
Odp. do pytania 91:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 92 
Dotyczy projektowanych postanowień umowy 
§6 ust. 6, 7 projektowanych postanowień umowy 
Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 6 i 7 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar umownych do 
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający 
kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna 
prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
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prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, 
powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). 
§9 ust. 5  projektowanych postanowień umowy 
Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara 
amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze 
zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest 
odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych 
w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie 
obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy 
po rażąco niskich cenach. 
Odp. do pytania 92:  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany w zakresie §6 ust. 6 i 7 projektowanych postanowień umowy.  
 
Zamawiający w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę w zakresie projektowanych postanowień umowy 
poprzez dodanie w §9 ust. 2 lit. l)  oraz w pkt. 43.3.12 SWZ następującej treści: 

„jednorazowa waloryzacja cen (nie wcześniej niż 9 miesięcy od daty zawarcia umowy) w przypadku zmiany cen 
sprzedaży przez producenta o co najmniej 10% lub w przypadku zmiany kursu dolara amerykańskiego 
w stosunku do złotego o co najmniej 10% (wg kursu NBP). Zmiany cen obejmują: obniżenie cen 
jednostkowych netto zawartych w umowie o co najmniej 10% lub wzrost cen jednostkowych netto nie więcej 
niż 15% od ceny zawartej w umowie. Warunkiem wprowadzenia waloryzacji jest doręczenie w terminie do 14 
dnia od daty zawarcia umowy dokumentów potwierdzających ceny zakupów przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy w okresie ostatniego kwartału poprzedzającego złożenie oferty oraz zastosowany kurs dolara przyjęty 
do wyceny przedmiotu umowy na etapie składania oferty. Dokumenty te nie mogą być zastrzeżone jako 
tajemnica przedsiębiorstwa i będą stanowiły materiał odniesienia.”  

 
Pytanie 93 
Dotyczy pakiet 3, poz. 2-4 
Proszę o dopuszczenie czepków pakowanych po 100 sztuk w folii.  
Odp. do pytania 93:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 94 
Dotyczy pakiet 3, poz. 3 
Proszę o dopuszczenie czepków z wstawką pochłaniającą pot w części przedniej. 
Odp. do pytania 94:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 95 
Dotyczy pakiet 3, poz. 3 
Proszę o dopuszczenie czepków z wstawką pochłaniającą pot z gumką ściągającą z tyłu zamiast troków. 
Odp. do pytania 95:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 96 
Dotyczy pakiet 3, poz. 4 
Proszę o dopuszczenie czepków z wstawką pochłaniającą pot w części przedniej. 
Odp. do pytania 96:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 97 
Dotyczy pakiet 3, poz. 4 
Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka w kolorze ciemnoniebieskim, z tyłu ściągany gumką 
z dodatkowymi trokami, włóknina SMS o gramaturze 40g/m2. 
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Odp. do pytania 97:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 3 poz. 4 na czepek typu furażerka, z tyłu 
ściągany gumką z dodatkowymi trokami, włóknina SMS o gramaturze 40g/m2, z dostępem do co najmniej dwóch 
kolorów, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określone w SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 98 
Dotyczy pakiet 3, poz. 4 
Proszę o dopuszczenie czepków w jednym kolorze. 
Odp. do pytania 98:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 99 
Dotyczy pakiet 4, poz. 2-3 
Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
Odp. do pytania 99: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 100 
Dotyczy pakiet 7, poz. 4 
Proszę o dopuszczenie ochraniaczy bez warstwy antypoślizgowej. 
Odp. do pytania 100: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 101 
Dotyczy pakiet 7, poz. 5 
Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli o wymiarach: poszewka 80x75cm, poszwa 200x150cm, prześcieradło 
210x150cm. 
Odp. do pytania 101: 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 7 poz. 5 na komplet pościeli medycznej 
o wymiarach: poszewka 80x75cm, poszwa 200x150cm, prześcieradło 210x150cm, pod warunkiem, że pozostałe 
parametry określone w SWZ pozostaną bez zmian. 
 
Pytanie 102 
Dotyczy pakiet 7, poz. 5 
Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta z rozcięciem z tyłu, wiązanej na dwie pary troków. 
Odp. do pytania 102: 
Zamawiający informuje, że pakiet 7 poz. 5 dotyczy kompletu pościeli jednorazowej.  
W zakresie pakietu 7 poz. 8 wymaga się złożenia oferty na koszule do zabiegów ginekologicznych zgodną 
parametrami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 103 
Dotyczy pakiet 7, poz. 1-4 
Proszę o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. 
Odp. do pytania 103: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
 
Ponadto Zamawiający wprowadza zmiany SWZ w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy w następującym zakresie: 
a) w pkt. 43.3.11 SWZ - treść po zmianie: 

43.3.11 waloryzację cen w związku z obowiązkiem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku 
zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawca składa pisemny wniosek, zawierający uzasadnienie 
faktyczne i prawne, wykazujące związek przyczynowo-skutkowy potwierdzający, że dokonywanie 
wpłat do PPK ma bezpośredni wpływ na cenę przedmiotu umowy, w związku z czym konieczne jest 
podwyższenie cen. 
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Warunkiem wystąpienia Wykonawcy  z  wnioskiem,  o  którym  mowa  w  pkt.  43.3.10,  43.3.11  jest  
doręczenie Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, szczegółowych kalkulacji w 
zakresie całkowitych kosztów pracowniczych, wykazując w szczególności:  

• jaki procent zamówienia stanowią koszty osobowe,  

• ilość  osób,  jaka  będzie  brała  udział  w  realizacji  zamówienia,  z  uwzględnieniem  podziału  na  
umowę o pracę (zawarte na podstawie Kodeksu pracy) oraz umowy cywilnoprawne ( z określeniem 
zakresu-części etatu)  

• ilość osób realizujących zamówienie, która pobiera wynagrodzenie za pracę w minimalnej wysokości,  

• informacje o zasadach gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 
 
b) dodatek nr 3 do SWZ pakiet 4 poz. 1 w zakresie wymaganych rozmiarów - treści po zmianie: 
„Dostęp do następujących rozmiarów w zależności od potrzeb: L, XL, XXL, XL-L.” 
 
 
Zamawiający w trybie art. 284 ust. 3 Ustawy zmienia termin składania i otwarcia ofert.  
 
Nowy termin składania ofert: 29.03.2022 godz.: 10:00, termin otwarcia ofert 29.03.2022 godz.: 10:15. 
 
 
W załączeniu zmieniony dodatek nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) oraz dodatku nr 6 do SWZ. 
 
 

 
 
Z poważaniem 

          
     Prezes Zarządu 

 

       Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7 i art. 271 ust. 4 Ustawy wyjaśnienia, wprowadzone zmiany oraz głoszenie 
o zmianie zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://szpital-
drezdenko.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/ dnia 24.03.2022 r. 
 


