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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – asortyment 

stosowany do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, laryngologii, laparoskopii, ortopedii. 

 

Działając na podstawie art. 135  ustawy ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 11 września 2019 r. 

–  w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego  

Zamawiający udziela wyjaśnień.  

 

Pytanie 1 dot. Grupy nr 18, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew pleciony o grubości 8/0 USP? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 2 dot. Grupy nr 18, poz. 1 

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnej grupy? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 3 dot. Grupy nr 18, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew o długości 45cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 4 dot. Grupy nr 18, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew w kolorze fioletowym? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 5 dot. Grupy nr 18, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 10mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr 23, pozycji nr 1, 2: 

Siatki przepuklinowe, wewnątrzotrzewnowe, separujące, antyadhezyjne, miękkie, niewchłanialne, 2-warstwowe, z jednej strony 

wykonane z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki i 

gwarantuje przepuszczalność, dzięki której można uniknąć zagnieżdżenia się bakterii chorobotwórczych, z drugiej z 

makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, 

nadające się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną, jak i laparoskopową. Grubość siatki: 0,62 

mm, gramatura: 108g/m2, porowatość średnia: 667 µm, dwukierunkowa elastyczność - wytrzymałość na rozciąganie 37,9 N/cm dla 

jednego kierunku, 59,3 N/cm dla drugiego kierunku, siatka z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania bez 

ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, w rozmiarach zgodnych z 

SIWZ: 

- pozycja nr 1: 30 x 30 cm – kwadratowa, 

- pozycja nr 2: 20 x 25 cm – owalna? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 7 dot. Grupy nr 1, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie nr 1 poz.1 zamiast opisanych trokarów również trokary o poniższych 

parametrach: 

Jednorazowy trokar optyczny o średnicy 11 mm. Kaniula karbowana 100 mm lub 150 mm do wyboru Zamawiającego redukcja 5-

11 mm. Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne przezroczyste zakończenie w kształcie „nosa delfina”, 

umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem do insuflatora umożliwiającym wykonanie desuflacji 

bez odłączania wężyka CO2. Trokar jednorazowy, pakowany pojedynczo. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie 8 dot. Grupy nr 1, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie nr 1 poz.2 zamiast opisanych trokarów również trokary o poniższych 

parametrach: 

Jednorazowy trokar optyczny o średnicy 12 mm. Kaniula karbowana 100 mm lub 150 mm do wyboru Zamawiającego, redukcja 5-

12 mm. Trokar z plastikowym przezroczystym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, 

umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek Trokar posiadający trójstopniowy zawór do insuflatora, umożliwiający desuflację 

bez odłączonego wężyka CO2. Trokar jednorazowy, pakowany pojedynczo. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 9 dot. Grupy nr 1, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie nr 1 poz.3 zamiast opisanych trokarów również trokary o poniższych 

parametrach: 

Jednorazowy trokar optyczny o średnicy 5 mm. Kaniula karbowana 100 mm lub 150 mm do wyboru Zamawiającego. Trokar z 

plastikowym przezroczystym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające 

kontrolowane rozdzielenie tkanek Trokar posiadający dwustopniowy zawór do insuflatora, Trokar jednorazowy, pakowany 

pojedynczo. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 10 dot. Grupy nr 22, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 

1 taśma przylepna 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,  

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

2 serwety przylepne 75 x 90 cm 

1 serweta przylepna 180 x 180 cm 

1 serweta przylepna 150 x 240 cm 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) na całej powierzchni o 

gramaturze 60 g/m2.  

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.  

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.  

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.  

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki. Zestaw opakowaniu typu „folia-Tyvec”, posiadającym cztery 

samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę marki, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności, 

dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera 

lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym. Na każdym opakowaniu 

informacja o sposobie sterylizacji. Zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 

13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 11 dot. Grupy nr 22, poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 serweta przylepna 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta 75 x 80 cm 

1 serweta 150 x 250 cm z wycięciem „U” 7 x 70 cm 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi 

spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.  

Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów 

oraz płynów ustrojowych.  

Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy.  

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer 

katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części 

opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.  

Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym 

brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania 

w warunkach bloku operacyjnego. 
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Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 12 dot. Grupy nr 22, poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 serweta przylepna 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta 75 x 80 cm 

1 serweta 150 x 250 cm z wycięciem „U” 7 x 70 cm 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 

Dostępna osobno Kieszeń na płyny 30 x 40cm, dwukomorowa z przylepną krawędzią, z 0,5-centrymetrową zakładką foliową 

stanowiącą usztywnienie i pozwalającą na kształtowanie otworu. Rozmiar komór 15x30cm, 25x30cm. Spełnia wymogi normy PN-

EN 13795.Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia 

musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.  

Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów 

oraz płynów ustrojowych.  

Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy.  

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer 

katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części 

opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 13 dot. Grupy nr 22, poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 

Sterylny zestaw zawierający serwety niezbędne do przeprowadzania zabiegów ginekologicznych 

1 Serweta na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocniona, składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację 

1 taśma do przewodów 2,5 x 30 cm (velcro) 

1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny, taśmy samoprzylepne 

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm z otworem 24 x 21 cm z zintegrowanymi nogawicami 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm 

2 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm 

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej 

polipropylen. Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne 

zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze 

widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich 

rozmiary. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Zamawiający 


