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DZPiZ- 01/53/2017 

 

WYKONAWCY 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na  „Zakup i 

dostawa obłożeń do zabiegów ortopedycznych  i fartuchów chirurgicznych na rzecz Szpitala 

Czerniakowskiego Sp. z o.o.”  (nr sprawy 53/2017). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego 

postępowania przetargowego: 

 

Pytanie nr 1:  Pakiet 1 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw  do chirurgii biodra w składzie : 

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, 

wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w 

strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana 

z organizatorami przewodów 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wykonana z hydrofobowej włókniny 

trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie 

wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 

laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 

45 g/m2 

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o 

gramaturze 68 g/m2 

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o 

gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, 

łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, 

składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

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

190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy 

chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o 

gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.  

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku o 

twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej 

etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, 

dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt 
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Pytanie nr 2:  Pakiet 1 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw  wyciągowy w składzie : 

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, 

wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w 

strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana 

z organizatorami przewodów 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z 

hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej 

wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami 

przewodów 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 4 x ręcznik chłonny o 

wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2 1 x taśma 

samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 

g/m2 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm  1 x wzmocniona osłona 

(serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 

oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w 

strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z 

zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca 

owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o 

gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w 

strefie chłonnej - 63 g/m2. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-

warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, 

zewnętrzne owinięcie zestawu.  Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone 

w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji 

danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data 

ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 

13795 

 Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt 

 

 

Pytanie nr 3:  Pakiet 1 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw  do artroskopii  w składzie : 

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

wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie 

krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z 

organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem 

samouszczelniającym, sztywnikiem i portem do podłączenia drenów wykonaną z transparentnego PE 

o gramaturze 100 g/m2 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu 

spunlace  o gramaturze 45 g/m2 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z 

włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, 

wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. 

Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. 1 x serweta elastyczna osłona na 

kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 

80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze 

wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. 

Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 

rozwijania. 
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1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 

190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy 

chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o 

gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.  

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku o 

twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej 

etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, 

dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt 

 

Pytanie nr 4:  Pakiet 1 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw  do chirurgii ręki lub stopy  w składzie : 

1 x serweta 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z 

hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej 

wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami 

przewodów 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 4 x ręcznik chłonny o 

wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2 

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o 

gramaturze 68 g/m2 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o 

wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci 

worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

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

190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy 

chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o 

gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.  

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku o 

twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej 

etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, 

dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt 

  

 

Pytanie nr 5:  Pakiet 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści  jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny o wysokim komforcie 

użytkowania , wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace, pełnobarierowy zgodny z 

EN13795 1-3, gramatura 68 g/ m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o 

długości  7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym 

kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. Fartuch 

chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada  odpowiedni nadruk ( norma i poziom wymagań ) a 

kolor obszycia lamówki określa rozmiar fartucha ( M- żółty, L-zielony, XL- fioletowy , XXL -czarny 

Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego. Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 

samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych.  

M dł. fartucha od najwyższego punktu  124 cm,  
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L dł. farucha od najwyższego punktu  128 cm,  

XL dł. farucha od najwyższego punktu  138 cm,  

XXL dł. fartucha od najwyższego punktu  157 cm,      

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt 

 

 

Pytanie nr 6:  Pakiet 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy 

zgodny z EN13795 1-3, gramatura  35 g/ m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem 

poliestrowym o długości 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w 

specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. 

Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada  odpowiedni nadruk ( norma i poziom 

wymagań ) a kolor obszycia lamówki określa rozmiar fartucha ( M- żółty, L-zielony, XL- fioletowy , 

XXL -czarny. Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego. Opakowanie folia-papier, 

wyposazone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. 

M dł. farucha od najwyższego punktu  124 cm,  

L dł. farucha od najwyższego punktu  128 cm,  

XL dł. farucha od najwyższego punktu  138 cm, 

XXL dł. fartucha od najwyższego punktu  157 cm, 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt 

  

 

Pytanie nr 7:  Pakiet 2 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy 

zgodny z EN13795 1-3, gramatura 35 g/ m², wyposażony w nieprzemaklane wstawki z przodu 

fartucha i na rekawach trwale przymocowane o gramaturze  38g/m²,  (rękawy na wysokości wstawki 

szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniajace pełną barierowość). Rękaw zakończony 

elastycznym mankietem poliestrowym o długości 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. 

Umiejsowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiajace zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z 

tyłu zapięcie na rzep. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada  odpowiedni nadruk ( 

norma i poziom wymagań ) a kolor obszycia lamówki określa rozmiar fartucha ( M- żółty, L-zielony, 

XL- fioletowy , XXL -czarny Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego. Opakowanie folia-

papier, wyposazone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych.  

M dł. farucha od najwyższego punktu 124 cm,  

L dł. farucha od najwyższego punktu 128 cm,  

XL dł. farucha od najwyższego punktu  138 cm, 

XXL dł. fartucha od najwyższego punktu  157 cm 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4, w związku z art. 38 ust. 4a  pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą, 

Zamawiający tj. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 00-739) przy ul. 

Stępińskiej 19/25 dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
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prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 28.07.2017 roku pod 

numerem 2017/S 143-293980. 

 

W związku z modyfikacją SIWZ zmianie ulegają następujące zapisy  SIWZ: 

 

1) Rozdz. X „Miejsce i termin składania ofert”  pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz. VII ust. 11 należy złożyć  

w Sekretariacie Zamawiającego tj.  

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa,  

pawilon administracyjny pok. 106 (Kancelaria). 

do dnia 30.08.2017 r. do GODZ. 11:00 

 

2) Rozdz. XII  „Informacje o miejscu, terminie i trybie otwarcia ofert” pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

      Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: 

w dniu 30.08.2017r  o GODZ. 11:15 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 

pawilon administracyjny pok. 120 (Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). 

 

3) Rozdz. XVI  „Wadium ust.1 otrzymuje brzmienie: 
 

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 30.08.2017 roku, do 

godz. 11:00 wnieść wadium w wysokości:   

Pakiet nr 1 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 

Pakiet nr 2 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych); 

 

Poza dokonanymi zmianami pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

ogłoszenia pozostają bez zmian. 

 

                                                                                                               Z poważaniem  

                                                                                Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

   /-/ 

                                                                                                    Elżbieta Makulska-Gertruda 
 

 

 
 

 

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


