
 

 

DZPZ/333/188/2017 

Olsztyn, dnia 15 listopada 2017 r. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 180 

10 – 561 Olsztyn 

Do wiadomości 

 uczestników postępowania 

 
      

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro 

na wybór wykonawcy zadania: dostawa zestawów do chirurgii biodra, postępowanie 

DZPZ/333/188/2017 

 

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie 

publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa zestawów do chirurgii biodra, 

do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:  

 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o 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. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu. 
 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 

 
 

Materiał serwet dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa typu spunbond o gramaturze 30g/m2 + 

folia PE o gramaturze 30g/m2), chłonny (600%) i nieprzemakalny laminat, o łącznej gramaturze 

60g/m2; w strefie krytycznej dodatkowo warstwa wzmocnienia SM (spunbond, meltblown)                             

o gramaturze 80g/m2 i chłonności 680%, łączna gramatura w strefie wzmocnienia 140g/m2 

 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że  nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w zestawu ze 

względu na niską gramaturę. 

 



 

 

 

Pytanie 3 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do  chirurgii biodra, wykonanego                  

z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 55g/m², z dodatkowym wzmocnieniem wokół pola 

operacyjnego, o gramaturze 110g/m². Zaoferowany zestaw posiada zamiast 1 serwety 

samoprzylepnej o min. wymiarach 75cm x 90cm, 1 serwetę nieprzylepną o wymiarach 75cm x 

90cm. Pozostałe parametry zestawu bez zmian. 

Odpowiedź:  Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.  
 

 

Pytanie 4 

Zestaw do chirurgii biodra 

Prosimy o dopuszczenie zestawów wykonanych z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

(wymagane 57,5 – 62 g/m2), spełniających pozostałe parametry SIWZ.  

 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie materiały trójwarstwowego                     

o gramaturze 74g/m2 mającego znacznie lepsze parametry użytkowe niż materiał 

dwuwarstwowy. 

Oferowane przez nas fartuchy i obłożenia spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3                     

i są stosowane w wielu ośrodkach w Polsce.                                                                                                             

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu. 

  

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 

Jałowy zestaw do chirurgii biodra w skład którego wchodzi: 

1) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140-150cmx190cm, 

2) 1 serweta na stolik Mayo 78cmx145cm, 

3) 1 serweta samoprzylepna w rozmiarze minimum 200cmx260cm z wycięciem w kształcie litery U                                    

o wym. 20x85cm, wzmocnienie w obszarze krytycznym,                                                                                            

4) 1 serweta samoprzylepna o wym. 150cmx300cm, 

5) 1 serweta nieprzylepna o min. wym. 100cmx150cm, 

6) 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm,  

7) 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny. 

Wszystkie serwety wykonane z materiału 2 warstwowego o gramaturze 57,5-62 g/m2. Wokół pola 

operacyjnego  dodatkowe wzmocnienia. Materiał obłożenia spełniający normy EN 13795 1-3. Na 

opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, 

LOT, datę ważności oraz dane producenta. 

Odpowiedź:  Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.  
 

 

Pytanie 6 

 – dotyczy Zapisów Zaproszenia 

Zgodnie z zapisem w pkt. VII zaproszenia, Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie oferty cenowej 

w formie skanu drogą elektroniczną. Jednocześnie w pkt. V.5 Zamawiający wymaga dostarczenia 

próbki oferowanego zestawu. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie do 

którego dnia należy dostarczyć próbkę oferowanego zestawu? 

Odpowiedź:  Zamawiający informuję, że podróbki należy dostarczyć do dnia 16.11.2017 r. na 

adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,                  

ul. Żołnierska 16 B, 10 – 561 Olsztyn, pok. 2 / 9. Ofertę można przesłać za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: zamowienia@wss.olsztyn.pl  

 

  

mailto:zamowienia@wss.olsztyn.pl


 

 

 

 

 

Pytanie 7 

Pakiet 1 poz. 1: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra o następującym 

składzie: 1 serweta 225 x 270 cm z wycięciem U, 1 osłona ortopedyczna o wymiarach 33 x 110 cm,  

1 taśma samoprzylepna? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu. 

 
 

 

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako 

modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej. 

 

 

 

 

 

 
DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE 

 

Irena Kierzkowska 
(Podpis osoby uprawnionej) 

 


