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Drezdenko, dnia 24 marca 2022 roku 
Do Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
P2 
 
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 3 poz. 2 i 4 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepka w kształcie beretu ściągniętego nieuciskającą gumką 
w rozmiarze ±53cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m2. Kolor zielony lub biały 
do wyboru. Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. 
Odp. do pytania 1:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy pakiet 3 poz. 2 i 4 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepka w kształcie beretu ściągniętego nieuciskającą gumką 
w rozmiarze ±60cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m2. Kolor zielony lub biały 
do wyboru. Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. 
Odp. do pytania 2: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy pakiet 3 poz. 3 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością 
wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot 
o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 
13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. 
Odp. do pytania 3: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 3 poz. 3 czepka o kroju furażerki, uniwersalnego, 
oddychającego, z możliwością wywijania, wiązanego na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej włókniny 
absorpcyjnej pochłaniającej pot, o gramaturze 47g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze 
max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy pakiet 3 poz. 4 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością 
wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 
25g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Zgodny z EN 13485 
i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. 
Odp. do pytania 4: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy pakiet 3 poz. 5 
Prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji 5 z pakietu nr 3 w celu zaoferowania konkurencyjnej cenowo oferty. 
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Odp. do pytania 5: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy pakiet 4 poz. 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej 
włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia 
z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne 
włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy 
łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość na rękawach i w części przedniej 
fartucha min. 140 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa 
w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz 
min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające 
co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 
30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL. 
Odp. do pytania 6: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy pakiet 4 poz. 2 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie niesterylne jednorazowe ubrania chirurgiczne, składające się z bluzy 
i spodni pakowanych osobno:  

• Bluza: krótki rękaw, dekolt V wykończony lamówką, 3 kieszenie. 

• Spodnie: wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu  
Komplet wykonany z włókniny typu SMS o barierowości min. 49 mmH2O. Materiał odporny na wypychanie na 
sucho min. 140 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych 
wszywką na każdym produkcie: XS-XXL. 
Odp. do pytania 7: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 4 poz. 2 niesterylnych jednorazowych ubrań 
chirurgicznych, składających się z bluzy i spodni pakowanych osobno:  

• Bluza: krótki rękaw, dekolt V wykończony lamówką, 3 kieszenie. 

• Spodnie: wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu  
Komplet wykonany z włókniny typu SMS o barierowości min. 49 mmH2O. Materiał odporny na wypychanie 
na sucho min. 140 kPa. Zgodny z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostęp do 6 rozmiarów oznaczonych 
wszywką na każdym produkcie: XS, S, L, M, XL, XXL. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy pakiet 5 poz. 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu: Sterylny zestaw do operacji tarczycy. Skład zestawu:   

• 1 x serweta w kształcie litery T o wymiarach min. 196x269x309 cm +/- 3 cm z przylepnym otworem w 
kształcie rombu o bokach 13x13 cm (paski kleju max. szerokość 2 cm) wykonana w części okrywającej 
pacjenta z chłonnego, niepylącego (wskaźnik pylenia max.1.9 Log10) trilaminatu (polipropylen-polietylen-
polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m² (bez celulozy i wiskozy) odpornego na  penetrację wody min.200 cm 
H�O. Materiał o dużej odporności na rozerwanie na mokro i sucho (min.190 kPa) a w obszarze obszernego 
wzmocnienia (60x75cm +/- 1cm) min. 570 kPa. Zintegrowana z serwetą jednorodna, mata antypoślizgowa na 
narzędzia 45x25cm +/- 1cm i 3 podwójne uchwyty na przewody. 

• 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm +/- 1cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem 
z polipropylenu w części środkowej 75x190cm+/- 1cm . 

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, zapakowany sterylnie w 
przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji 
medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym min. 2 etykiety 
zawierające kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie 
karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. 
Odp. do pytania 8: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 5 poz. 1 zestawu o następującej charakterystyce: 
Sterylny zestaw do operacji tarczycy. Skład zestawu:   
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• 1 x serweta w kształcie litery T o wymiarach min. 196x269x309cm +/- 3cm z przylepnym otworem 
w kształcie rombu o bokach 13x13 cm (paski kleju max. szerokość 2cm) wykonana w części okrywającej 
pacjenta z chłonnego, niepylącego (wskaźnik pylenia max.1.9 Log10) trilaminatu (polipropylen-polietylen-
polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m² (bez celulozy i wiskozy) odpornego na  penetrację wody 
min.200cm H2O. Materiał o dużej odporności na rozerwanie na mokro i sucho (min.190 kPa) a w 
obszarze obszernego wzmocnienia (60x75cm +/- 1cm) min. 570 kPa. Zintegrowana z serwetą jednorodna 
mata antypoślizgowa na narzędzia 45x25cm +/- 1cm i 3 podwójne uchwyty na przewody. 

• 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm +/- 1cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem 
z polipropylenu w części środkowej 75x190cm+/- 1cm. 

Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, zapakowany sterylnie 
w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji 
medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym min. 2 etykiety 
zawierające kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie 
karton. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy pakiet 5 poz. 2 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie czepka, w którym część górna przewiewna wykonana jest z polipropylenu 
SMS o gramaturze max. 10g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 
Odp. do pytania 9: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 5 poz. 2 czepka, w którym część górna przewiewna 
wykonana jest z polipropylenu SMS o gramaturze max.10 g/m2, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone 
w SWZ pozostaną bez zmian. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy pakiet 5 poz. 3 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie podkładu o wymiarach 102x230cm +/- 2cm. Pozostałe parametry zgodne 
z SWZ. 
Odp. do pytania 10: 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 5 poz. 3 na podkład o wymiarach 102x230cm +/-
2cm, przy pozostałych parametrach bez zmian. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy pakiet 4 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 
o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części 
przedniej i przedramionach o gramaturze min.40g/m2. Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium 
akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach 
min.36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL),min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone 
na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym 
poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne 
w kartoniku. Troki o szer. 3cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 
2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN13795 
widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg 
PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem 
wyrobu, LOT, datą ważności ,identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary 
M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie 
krytycznej min. 160cm H2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej 
na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10 - parametry 
potwierdzone kartą danych technicznych. 
Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min.40x20cm z wysokochłonnej 
włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 
60x60cm zgodny z EN 868-2. 
Odp. do pytania 11: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
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Pytanie 12 
Dotyczy pakiet 4 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści: Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu 
SMS o gramaturze 45g/m2. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic. 
Bluza posiada 3 kieszenie. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów 
i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką 
do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie 
i spodniach. Wyroby zgodne w pełnym zakresie z normą PN EN 13795. Cechy potwierdzone kartą danych 
technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej 
nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Dostępne w dwóch 
kolorach –niebieskim i zielonym, co umożliwi wyraźną identyfikację personelu. Termin ważności 5 lat. 
Odp. do pytania 12: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 4 poz. 2 niejałowego kompletu wykonanego 
z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2, składającego się z bluzy 
i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic, posiadająca 3 kieszenie. Na dole bluzy 
zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. 
Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Dostęp 
do rozmiarów: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Wyroby 
zgodne w pełnym zakresie z normą PN EN 13795. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet 
(bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer 
katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Dostępne w dwóch kolorach – niebieskim 
i zielonym. Termin ważności 5 lat. Pod warunkiem zastosowania zbiorczego opakowania transportowego. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy pakiet 4 poz. 3 
Czy zamawiający wymaga maski medycznej typ II, zgodna z normą PN-EN 14683:2019, przeznaczona 
do ograniczania rozprzestrzeniania czynników infekcyjnych, poziom filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98%, 
udokumentowany raportem z badań z niezależnego, europejskiego laboratorium potwierdzającym deklarowany 
poziom filtracji bakteryjnej. Ciśnienie różnicowe 25 Pa/cm2 (±5),czystość mikrobiologiczna maks. 30cfu/g wg 
PN-EN ISO 11737-1. Wymiary maski: długość L-17,5 ±1cm, szerokość w zakresie: 9,5 ±1cm mierzona na płasko i 
min. 17,5 cm mierzona na środku po rozłożeniu zakładek. Mocowana za uszy, za pomocą nieuciskających, 
elastycznych uchwytów o szerokości 1,5 ±0,3cm; wkładka modelująca na nos długość 9 ± 1 cm. Maska zbudowana 
z trzech warstw włókniny polipropylenowej nieuczulającej i nie podrażniającej, nie zawiera włókien szklanych, 
metali ciężkich i latexu, odporna na promienie UV. Masa powierzchniowa warstw: warstwa zewnętrzna - 17 ± 
2g/m2,warstwa filtracyjna - 25 ± 2g/m2,warstwa wewnętrzna - 17 ± 2g/m2.Wyrób medyczny klasa I, oznakowany 
CE, posiadający deklarację zgodności. Pakowany po 50 szt. w kartonik dyspenser umożliwiający higieniczne 
przechowywanie oraz pojedyncze wyjmowanie z opakowania. Na kartoniku naniesiony znak CE, MD, typ maski i 
oznaczenie normy 14683,indeks wyrobu, kod kreskowy. 
Odp. do pytania 13: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy projektowanych postanowień umowy 
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następujących pkt: 
„A/ Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez osoby uprawnione 
adres mailowy.” 
Prosimy w odpowiedzi podać właściwy adres mailowy. 
„B/Za termin uregulowania zapłaty uważa się dzień, w którym należność wpłynie na konto Wykonawcy.” 
Odp. do pytania 14: 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany w zakresie projektowanych postanowień umowy.  
 
Pytanie 15 
Dotyczy pakiet 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Obłożenia operacyjnego uniwersalnego zgodnego 
z wymaganiami SWZ, jednakże w którym serweta na stolik Mayo ma warstwę chłonną z włókniny 
polipropylenowej oraz w którym taśma samoprzylepna ma rozmiar 10 x 50cm. 
Odp. do pytania 15: 
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Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 1 poz. 1 obłożenia operacyjnego uniwersalnego, 
w którym serweta na stolik Mayo ma warstwę chłonną z włókniny polipropylenowej oraz w którym taśma 
samoprzylepna ma rozmiar 10 x 50cm, przy pozostałych parametrach bez zmian. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy pakiet 1 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia operacyjnego do procedur artroskopii kolana 
zgodnego z wymaganiami SWZ, jednakże w którym serweta na stolik Mayo ma warstwę chłonną z włókniny 
polipropylenowej. 
Odp. do pytania 16: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 1 poz. 3 obłożenia operacyjnego do procedur 
artroskopii kolana, w którym serweta na stolik Mayo ma warstwę chłonną z włókniny polipropylenowej, przy 
pozostałych parametrach bez zmian. 
 
 
W załączeniu zmieniony dodatek nr 3 do SWZ. 
 
 

 
 
Z poważaniem 

          
     Prezes Zarządu 

 

       Maciej Bak 

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


