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EZ .28.29.787.2018.AO                                 Łódź, dnia 24.05.2019 r. 

Nr sprawy EZ.28.29.2019 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy  jednorazowych zestawów 
obłożeo do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum 
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

 

I. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówieo publicznych  
(tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Paostwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 

W toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia dotyczące  treści  
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1  

Pakiet nr 2,3 

Czy Zamawiający zaakceptuje Fartuch chirurgiczny jałowy, wzmocniony na przodzie i rękawach, wykonany z 
włókniny typu Spunlace 1 x 130 cm 2 x długośd 135cm i  1 x  długośd 152 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

 

Pytanie nr 2  

Pakiet nr 2 Zestaw do zabiegów ortopedycznych 

Czy Zamawiający zaakceptuje serwetę do zabiegów ortopedycznych o wymiarach 220 x 260cm z przylepnym 
wycięciem „U”  7 cm x 105 cm - 1 szt.  

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 2 proponowany asortyment, pozostałe wymagania zgodnie z siwz. 

 

Pytanie nr 3 

Pakiety nr 2, 3, 6, 7, 12 
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 Czy Zamawiający zaakceptuje sterylny fartuch chirurgiczny,  wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej 
typu Spunlace o gramaturze min. 68 g/m2 ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z dokonaną modyfikacja treści siwz z dnia 21.05.2019 r. (nr pisma 
EZ.28.29.767.2019.AO) 

 

Pytanie nr 4  

Pakiety nr 2, 3, 6, 7, 12 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisu, iż łączna gramatura w obszarze krytycznym 
w sterylnym fartuchu chirurgicznym,  wykonanym w całości z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace w 
strefie krytycznej powinna wynosid min. 110 g/m2, podczas gdy wcześniej podano gramaturę fartucha min. 
70 g/m2, plus min. 30 g/m2  wzmocnienia, co daje w sumę min. 100 g/m2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z dokonaną modyfikacja treści siwz z dnia 21.05.2019 r. (nr pisma 
EZ.28.29.767.2019.AO) 

 

Pytanie nr 5 

Pakiety nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 

Czy Zamawiający zaakceptuje serwetę na stolik instrumentariuszki o obszarze chłonnym 64x190 cm? 

Serwety są stosowane z powodzeniem od lat, na różnych blokach operacyjnych i nigdy dotąd nie zgłaszano 
zastrzeżeo do takich wymiarów obszaru chłonnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12  proponowany asortyment, pozostałe 
wymagania zgodnie z siwz. 

 

Pytanie nr 6 

Pakiet nr 3  

Czy Zamawiający zaakceptuje rękaw na kooczynę o wymiarach 30 cm  x 100 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 proponowany asortyment, pozostałe wymagania zgodnie z siwz. 

 

Pytanie nr 7 

Pakiet nr 3  
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 Czy Zamawiający zaakceptuje serwetę do zabiegów na kooczynie o wymiarach 220 cm x 320 cm () z 
samouszczelniającym się otworem o średnicy 5cm x 7 cm - 1 szt. Wzmocnioną dodatkową warstwą w 
obszarze krytycznym ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 proponowany asortyment, pozostałe wymagania zgodnie z siwz. 

 

Pytanie nr 8  

Pakiet nr  4 

Czy Zamawiający zaakceptuje serwetę do zabiegów na kooczynie o wymiarach 220 cm x 320 cm () z 
samouszczelniającym się otworem o średnicy 5cm x 7 cm - 1 szt. Wzmocnioną dodatkową warstwą w 
obszarze krytycznym ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 4 proponowany asortyment, pozostałe wymagania zgodnie z siwz. 

 

Pytanie nr 9 

Pakiet nr  4 

Czy Zamawiający zaakceptuje opaskę elastyczną samoadhezyjną o szerokości 14 cm - 1 szt.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 4 proponowany asortyment, pozostałe wymagania zgodnie z siwz. 

 

Pytanie nr 10 

Pakiet nr  4 

Czy Zamawiający zaakceptuje osłonę na kamerę zakooczoną osłoną gumową w miejscu połączenia okienka 
okularu z okienkiem kamery, składaną teleskopowo o wymiarach 15 cm x 236cm - 1 szt. ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 4 proponowany asortyment, pozostałe wymagania zgodnie z siwz. 

 

Pytanie nr 11 

Pakiet nr  6 

Czy Zamawiający zaakceptuje serwetę chirurgiczną o wymiarach 150cm x 190 cm z samoprzylepnym 
wycięciem „U” o wymiarach  7cm x 70 cm, wykonana z laminatu czterowarstwowego (strefa krytyczna), w 
pozostałym obszarze 2 warstwy o gramaturze min. 60 g/m2 - 1 szt. ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 6 proponowany asortyment, pozostałe wymagania zgodnie z siwz 
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Pytanie nr 12 

Pakiet nr 7  

Czy Zamawiający zaakceptuje serwetę do zabiegów neurochirurgicznych w okolicach głowy,                                      
o wymiarach 200cm x 290 cm wyposażona w otwór o wymiarach 22 cm x 32 cm wypełniony folią 
chirurgiczną, zintegrowany trójkątny worek do przechwytywania płynów z sitem, oraz zaworem                                
z możliwością podłączenia drenu. Serweta posiada 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep . 
Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego jedną z warstw stanowi folia PE - 1 szt.  Odpornośd na 
przenikanie cieczy w obszarze mniej krytycznym min. 150 cm H2O? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 7 proponowany asortyment, pozostałe wymagania zgodnie z siwz 

 

Pytanie nr 13 

Pakiet nr 8 

Czy Zamawiający zaakceptuje fartuch chirurgiczny jałowy, wzmocniony na przodzie i rękawach, wykonany z 
włókniny typu SMS długośd 2x135 cm, zamiast 2x140 cm ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

 

Pytanie nr 14 

Pakiet nr 8 

Czy Zamawiający zaakceptuje  serwetę górną, samoprzylepną, wzmocnioną w obszarze krytycznym                            
o wymiarach 150 cm x  240 cm –  1 szt.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

 

Pytanie nr 15 

Pakiet nr 10 

Czy Zamawiający zaakceptuje  serwetę samoprzylepną, WZMOCNIONĄ W OBSZARZE KRYTYCZNYM,                      
o wymiarach 175  cm x 175 cm – 1 szt.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 10 proponowany asortyment, pozostałe wymagania zgodnie z siwz 

 

Pytanie nr 16 

Pakiet nr 10 
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 Czy Zamawiający zaakceptuje  folię operacyjną chirurgiczną o wymiarach 27cm X 41 cm - 1 szt? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 10 proponowany asortyment, pozostałe wymagania zgodnie z siwz 

 

Pytanie nr 17 

Pakiet nr 11 

Czy Zamawiający zaakceptuje fartuch chirurgiczny jałowy, wzmocniony na przodzie i rękawach, wykonany z 
włókniny typu SMS długośd 2x135 cm, zamiast 2x140 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

 

Pytanie nr 18 

Pakiet nr 11 

Czy Zamawiający zaakceptuje serwetę do laparoskopii, która po obłożeniu tworzy literę T, wykonana                            
z dwuwarstwowego laminatu polipropylen/polietylen o gramaturze min. 55 g/m2 i wymiarach 230x240/220 
cm z 2 organizerami na przewody i 2 kieszeniami oraz zintegrowanymi nogawicami, w części centralnej 
serwety znajduje się otwór o wym. 36x32 cm częściowo wypełniony perforowaną folią chirurgiczną o wym. 
28x24 cm, w części kroczowej otwór o wym. 24x10 cm ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

 

Pytanie nr 19 

Pakiet nr 11 

Czy Zamawiający zaakceptuje osłonę na kamerę o wymiarach 13 cm x 244 cm, złożoną teleskopowo - 2 szt.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 11 proponowany asortyment, pozostałe wymagania zgodnie z siwz 

 

Pytanie nr 20 

Pakiet nr 11 

Czy Zamawiający zaakceptuje  opatrunek przylepny z wyspą chłonną  o wymiarach 10 x 8 cm- 1 szt.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 11 proponowany asortyment, pozostałe wymagania zgodnie z siwz 

 

Pytanie nr 21 
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 Pakiet nr 12 

Czy Zamawiający wymaga dwóch serwet na stolik instrumentariuszki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż w pakiecie 12 wymaga dwóch serwet na stolik instrumentariuszki, pozostałe 
wymagania zgodnie z siwz. 

Pytanie nr 22 

Pakiet nr 12 

Czy Zamawiający zaakceptuje serwetę do zabiegów neurochirurgicznych w okolicach głowy,                                      
o wymiarach 200cm x 290 cm wyposażona w otwór o wymiarach 22 cm x 32 cm wypełniony folią 
chirurgiczną, zintegrowany trójkątny worek do przechwytywania płynów z sitem, oraz zaworem                               
z możliwością podłączenia drenu. Serweta posiada 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep . 
Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego, jedną  z warstw stanowi folia PE - 1 szt.  Odpornośd na 
przenikanie cieczy w obszarze mniej krytycznym min. 150 cm H2O? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 12 proponowany asortyment, pozostałe wymagania zgodnie z siwz 

 

Pytanie nr 23 

Wyjaśnienie treści SIWZ rozdział 17 punkt 10  

Co Zamawiający rozumie poprzez zapis: „pełnomocnictwo do składania ofert, składane jest w oryginale 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym”?  

Czy Zamawiający ma namyśli to, że Wykonawca powinien oryginał pełnomocnictwa zeskanowad, a skan 
podpisad kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
oznacza, iż dokument winien zostad sporządzony w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie wystarcza zatem 
zeskanowanie pełnomocnictwa, nawet gdy skan został podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

 

Zamawiający wyjaśnia, iż opis przedmiotu zamówienia należy odczytywad wraz z ewentualnymi zmianami 
treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.  

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem, 

 

 

 


