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SZG/PRZETARG/02/2020                                                   Gryfino, dnia 8 stycznia 2021 r.  

 

 

Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie „Dostawa różnych wyrobów medycznych na potrzeby Szpitala Powiatowego  

w Gryfinie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 grudnia 2020 r. 

pod numerem 774182-N-2020  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”) w niżej wymienionym 

zakresie:  

 

Pytanie nr 1:  
Zadanie nr 11, poz. 1, 2, 3, 5, 6. Czy Zamawiający wymaga produktu pakowanego  

z zestawem 4 etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą 

ważności oraz danymi producenta? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie stawia takiego wymagania.  

 

Pytanie nr 2:  

Zadanie nr 11, poz. 11. Czy zaszła pomyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ustnik 

"jednorazowego użytku" w miejsce "wielokrotnego użytku"? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy. 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) o treści:  

„Ustnik gastroskopowy Olympus wielokrotnego użytku”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Ustnik gastroskopowy Olympus jednorazowego użytku”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 testu zgodnie z załączoną 

metodyką (załącznik nr 1 do pytań) w zestawie z kontrolą do niego dedykowaną , który  

w swoim opakowaniu zawiera 50 szt.? Jeśli tak, prosimy o podanie wymaganej ilości 

opakowań.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.  
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Pytanie nr 4:  

Czy Zamawiający wymaga, aby w Zadaniu Nr 8, szybki test urazowy został wyposażony  

w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału 

badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie stawia takiego wymagania.  

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli 

wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie 

wraz z ofertą? 

Odpowiedź: 

Złożenie oświadczenia z ofertą jest wystarczające, gdy wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej oraz gdy „co prawda przynależy do grupy kapitałowej, lecz żaden z jej 

pozostałych członków nie złożył w postępowaniu ofert”. 

 

Pytanie nr 6 

Zadanie nr 9. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 wkład workowy 2000 ml wykonany  

z poliolefiny (dającej możliwość utylizacji w niskiej temperaturze przy zachowaniu dużej 

odporności na rozdarcie, perforację) wyposażony w port do pobierania próbek o średnicy  

co najmniej 25mm, filtr hydrofobowy i antybakteryjny, o średnicy pokrywy co najmniej 13 

cm, z jednym łączem do pacjenta na pokrywie pod warunkiem, że łącze do źródła próżni 

umocowane jest na wielorazowym pojemniku (co ułatwia wymianę wkładu, ponieważ 

wystarczy odłączyć tylko dren od pacjenta)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 7 

Pakiet 1, pozycja 1. Czy Zamawiający podając ilość ma na myśli 500 opakowań po 50 szt., tj.  

2 5000 szt. czy też 500 szt. gazy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy. 

Zapis w kolumnie nr 4 (ilość op. na rok) o treści:  

„500”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„500 szt.”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 8 

Pakiet 1, pozycja 13. Czy Zamawiający podając ilość ma na myśli 200 opakowań po 15 szt., 

tj. 3 000 szt. czy też 200 szt. kompresów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy. 

Zapis w kolumnie nr 4 (ilość op. na rok) o treści:  
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„200”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„200 szt.”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 9 

Pakiet 1, pozycja 24. Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy. 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) o treści:  

„Opatrunek do kaniul foliowy 5,8x8 cm”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Opatrunek do kaniul foliowy 5,8x8 cm lub 6x8 cm”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 10 

Pakiet 1, pozycja 103. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210x160 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy. 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) o treści:  

„Prześcieradło 210x150 cm włókninowe 25 g/m2”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Prześcieradło 210x150 cm lub 210x160 cm włókninowe 25 g/m2”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 11 

Pakiet 1, pozycja 107. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x60 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy. 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) o treści:  

„Serweta nieprzylepna 2-warstwowa 45x60 cm zgodna z EN 13795”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Serweta nieprzylepna 2-warstwowa 45x60 cm lub 50x60 cm zgodna z EN 13”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 12 

Pakiet 1, pozycja 122. Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 40g/m2? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy. 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) o treści:  

„Fartuch niejałowy włókninowy L 35 g/m2 z mankietami”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Fartuch niejałowy włókninowy L 35 g/m2 lub 40 g/m2 z mankietami”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 13 

Pakiet 1, pozycja 117-118, 121-124, 249. Czy Zamawiający podając ilość ma na myśli ilość 

sztuk? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy. 

Zapis w kolumnie nr 4 (ilość op. na rok) w poz. 117 o treści:  

„500”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„500 szt.”.  

Zapis w kolumnie nr 4 (ilość op. na rok) w poz. 118 o treści:  

„2 000”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„2 000 szt.”.  

Zapis w kolumnie nr 4 (ilość op. na rok) w poz. 121 o treści:  

„1 000”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„1 000 szt.”.  

Zapis w kolumnie nr 4 (ilość op. na rok) w poz. 124 o treści:  

„400”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„400 szt.”.  

Zapis w kolumnie nr 4 (ilość op. na rok) w poz. 249 o treści:  

„200”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„200 szt.”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 14 

Pakiet 1, pozycja 249. Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni w rozmiarze 71x116 

cm?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 15 

Pakiet 1, pozycja 249. Czy Zamawiający dopuści standardowy niejałowy, pełnobarierowy, 

fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej  

o gramaturze 35 g/m2 w rozmiarze L i XL? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 16 

Pakiet 1, pozycja 249. Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze około 85x115 cm? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 17. 

 

Pytanie nr 17 

Pakiet 1, pozycja 249. Czy Zamawiający dopuści standardowy fartuch wykonany z włókniny 

polipropylenowej foliowanej (przód i rękawy) oraz włókniny polipropylenowej (tył)  

w rozmiarze L i XL? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy. 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) o treści:  

„Fartuch chirurgiczny przedni 87x120 cm jałowy z włókniny foliowanej”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Fartuch chirurgiczny przedni 87x120 cm lub 85x115 cm jałowy z włókniny foliowanej, lub 

fartuch chirurgiczny standardowy jałowy wykonany z włókniny polipropylenowej foliowej 

(przód i rękaw) oraz włókniny polipropylenowej (tył) w rozmiarze L i XL”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 18 

Pakiet 3, pozycja 9-15, 24, 25, 67, 68. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji  

9-15, 24, 25, 67, 68 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność 

postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu 

na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 19 

Pakiet 3, pozycja 1-4. Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrochropowate z dodatkową 

tekstura na końcach palców, o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01,  

o sile zrywu min. 6N, przydatne do kontaktu z żywnością potwierdzone badaniami z jednostki 

niezależnej i piktogramem na opakowaniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy. 
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Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) w pozycji nr 1o treści:  

„Rękawice Nitrylowe L bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,09 mm, 

dłoń-minimum 0,07 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów kategorii III przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne 

na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością 

produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a200)”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Rękawice Nitrylowe L bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,09 mm, 

dłoń-minimum 0,07 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów kategorii III przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne 

na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością 

produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a200) z możliwością dodatkowej 

tekstury na końcach palców, o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, ba dłoni 0,06mm+/-0,01,  

o sile zrywu min 6N, przydatne do kontaktu z żywnością potwierdzone badaniami  

z jednostkami niezależnej i piktogramem na opakowaniu”.  
 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) w pozycji nr 2 o treści:  

„Rękawice Nitrylowe M bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,09 mm, 

dłoń-minimum 0,07 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane  

w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a200)”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Rękawice Nitrylowe M bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,09 mm, 

dłoń-minimum 0,07 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane  

w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a200) z możliwością dodatkowej tekstury na końcach 

palców, o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, ba dłoni 0,06mm+/-0,01, o sile zrywu min 6N, 

przydatne do kontaktu z żywnością potwierdzone badaniami z jednostkami niezależnej  

i piktogramem na opakowaniu”.  
 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) w pozycji nr 3 o treści:  

„Rękawice Nitrylowe S bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,09 mm, 

dłoń-minimum 0,07 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 
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wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane  

w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a200)”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Rękawice Nitrylowe S bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,09 mm, 

dłoń-minimum 0,07 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane  

w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a200) z możliwością dodatkowej tekstury na końcach 

palców, o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, ba dłoni 0,06mm+/-0,01, o sile zrywu min 6N, 

przydatne do kontaktu z żywnością potwierdzone badaniami z jednostkami niezależnej  

i piktogramem na opakowaniu”.  
 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) w pozycji nr 4 o treści:  

„Rękawice Nitrylowe XS bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,09 mm, 

dłoń-minimum 0,07 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane  

w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a200)”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Rękawice Nitrylowe XS bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,09 mm, 

dłoń-minimum 0,07 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane  

w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a200) z możliwością dodatkowej tekstury na końcach 

palców, o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, ba dłoni 0,06mm+/-0,01, o sile zrywu min 6N, 

przydatne do kontaktu z żywnością potwierdzone badaniami z jednostkami niezależnej  

i piktogramem na opakowaniu”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 20 

Pakiet 3, pozycja 5-8. Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę na całej 

powierzchni dłoni i palców, o grubości na palcu min. 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-

0,02, AQL <1,5, siła zrywania min 6N, przydatne do kontaktu z żywnością potwierdzone 

badaniami z jednostki niezależnej i piktogramem na opakowaniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy. 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) w pozycji nr 5 o treści:  

„Rękawice Lateksowe L bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,11 mm, 

dłoń-minimum 0,09 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 
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z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane  

w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a100)”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Rękawice Lateksowe L bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,11 mm, 

dłoń-minimum 0,09 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane w 

zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a100) lub posiadające teksturę na całej powierzchni 

dłoni i palców, o grubości na palcu min. 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02, AQL <1,5, 

siła zrywania min 6N, przydatne do kontaktu z żywnością potwierdzone badaniami z 

jednostki niezależnej i piktogramem na opakowaniu”.  

 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) w pozycji nr 6 o treści:  

„Rękawice Lateksowe M bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,11 mm, 

dłoń-minimum 0,09 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane  

w zakładzie z wdrożonym ISO 22000 (a100)”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Rękawice Lateksowe M bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,11 mm, 

dłoń-minimum 0,09 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane  

w zakładzie z wdrożonym ISO 22000 (a100) lub posiadające teksturę na całej powierzchni 

dłoni i palców, o grubości na palcu min. 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02, AQL <1,5, 

siła zrywania min 6N, przydatne do kontaktu z żywnością potwierdzone badaniami  

z jednostki niezależnej i piktogramem na opakowaniu”.  

 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) w pozycji nr 7 o treści:  

„Rękawice Lateksowe S bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,11 mm, 

dłoń-minimum 0,09 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane w 

zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a100)”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Rękawice Lateksowe S bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,11 mm, 

dłoń-minimum 0,09 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 
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z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane w 

zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a100) lub posiadające teksturę na całej powierzchni 

dłoni i palców, o grubości na palcu min. 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02, AQL <1,5, 

siła zrywania min 6N, przydatne do kontaktu z żywnością potwierdzone badaniami  

z jednostki niezależnej i piktogramem na opakowaniu”.  

 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) w pozycji nr 8 o treści:  

„Rękawice Lateksowe XS bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,11 mm, 

dłoń-minimum 0,09 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane w 

zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a100)”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Rękawice Lateksowe XS bezpudrowe diagnostyczne jednorazowe kształt uniwersalny 

delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na palcach grubość: palce-minimum 0,11 mm, 

dłoń-minimum 0,09 mm odporne na uszkodzenia mechaniczne AQL=1, siła zrywania zgodnie 

z EN 455-2 > 6,5N wyrób medyczny klasy I środek ochrony osobistej kategorii III 

przenikalność substancji chemicznych Typ B wg EN ISO374-1 odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671 przydatne do kontaktu z żywnością produkowane w 

zakładzie z wdrożonym ISO 22000, (a100) lub posiadające teksturę na całej powierzchni 

dłoni i palców, o grubości na palcu min. 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02, AQL <1,5, 

siła zrywania min 6N, przydatne do kontaktu z żywnością potwierdzone badaniami z 

jednostki niezależnej i piktogramem na opakowaniu”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 21 

Pakiet 3, pozycja 17. Czy Zamawiający dopuści opatrunek parafinowy w rozmiarze 15x20 

cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści opatrunek o takich wymiarach. Jednocześnie Zamawiający dokonuje 

modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – cenowy. 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) o treści:  

„Opatrunek parafinowy 10 x 20 cm”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Opatrunek parafinowy 10 x 20 cm lub 15x20 cm”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 22 

Pakiet 3, pozycja 67, 68. Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny  

w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm +2,5 cm; wykonany z pięciu 

warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m2, warstwy celulozowej 16 g/m2, pulpy 
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celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m2, niebieskiej 

folii PE 40 g/m2. Waga całkowita podkładu 280 g +5g, chłonność 3820,18 ml?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy. 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) w pozycji nr 67 o treści:  

„Podkład chłonny 101x228 cm część chłonna 60x201 cm chłonność 4000-4500 g”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Podkład chłonny 101x228 cm część chłonna 60x201 cm chłonność 4000-4500 g lub podkład 

chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm +2,5 

cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m2, warstwy celulozowej 

16 g/m2, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 

g/m2, niebieskiej folii PE 40 g/m2. Waga całkowita podkładu 280 g +5g, chłonność 3820,18 

ml”.  

 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) w pozycji nr 68 o treści:  

„Podkład chłonny 102x230 cm rdzeń chłonny 50x208 cm chłonność 35 ml/100 cm2”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Podkład chłonny 102x230 cm rdzeń chłonny 50x208 cm chłonność 35 ml/100 cm2 lub 

podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 

208cm +2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m2, warstwy 

celulozowej 16 g/m2, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy 

celulozowej 16 g/m2, niebieskiej folii PE 40 g/m2. Waga całkowita podkładu 280 g +5g, 

chłonność 3820,18 ml”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 23  

Pakiet 3, pozycja 72. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:  

1) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 240 cm  

2) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm  

3) 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm  

4) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm  

5) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm  

6) 1 x fartuch chirurgiczny standard, L  

7) 2 x fartuch chirurgiczny standard, XL  

8) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  

9) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu  

o wymiarach 150 cm x 190 cm?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy w pakiecie nr 3 poz. 72. 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) o treści:  

„Zestaw uniwersalny skład: serweta ze wzmocnieniem 140x190, serweta na stolik Mayo ze 

wzmocnieniem 85x145 cm,  2 serwety ze wzmocnieniem 90x75 cm, serweta ze zmocnieniem 

240x150 cm, serweta ze wzmocnieniem 175x200 cm, taśma 9x50 cm, uchwyt na przewody 
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2,5x14 cm, 2 ręczniki chłonne 20x30 cm, 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione XL, 1 fartuch 

chirurgiczny wzmocniony L, 1 fartuch L dla instrumentariuszki”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Zestaw uniwersalny skład: serweta ze wzmocnieniem 140x190, serweta na stolik Mayo ze 

wzmocnieniem 85x145 cm,  2 serwety ze wzmocnieniem 90x75 cm, serweta ze 

wzmocnieniem 240x150 cm, serweta ze wzmocnieniem 175x200 cm, taśma 9x50 cm, uchwyt 

na przewody 2,5x14 cm, 2 ręczniki chłonne 20x30 cm, 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione 

XL, 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony L, 1 fartuch L dla instrumentariuszki lub zestaw 

uniwersalny zawierający: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 240 cm; 1 x 

serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm; 2 x serweta samoprzylepna o 

wymiarach 75 cm x 90 cm; 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm; 1 x taśma 

samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm; 1 x fartuch chirurgiczny standard, L; 2 x fartuch 

chirurgiczny standard, XL; 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 

cm x 145 cm; 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu  

o wymiarach 150 cm x 190 cm”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 24 

Pakiet 4, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło papierowe 100% celuloza  

2 warstwowe (gramatura 2 x 17 g/m2), perforacja co 37,5 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  załączniku nr 1A - Formularz 

asortymentowo – cenowy. 

Zapis w kolumnie nr 2 (opis wyrobu medycznego) o treści:  

„Podkład medyczny 50 cm x 50 m wykonany z papieru ręcznikowego białego (100% 

celuloza), 2 warstwy 20 g/m2 długość listka 50 cm gofrowany wałami ręcznikowymi rolki 

pakowane w folię termokurczliwą wyrób medyczny klasy I”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Podkład medyczny 50 cm x 50 m wykonany z papieru ręcznikowego białego (100% 

celuloza), 2 warstwy 20 g/m2 długość listka 50 cm gofrowany wałami ręcznikowymi rolki 

pakowane w folię termokurczliwą wyrób medyczny klasy I lub 100% celuloza  

2 warstwowe (gramatura 2 x 17 g/m2), perforacja co 37,5 cm”.  

Powyższa zmiana została naniesiona w załączniku nr 1A - Formularz asortymentowo – 

cenowy do SIWZ, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 25 

Zadanie 12, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwacza w opakowaniu a’100 

sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  

Odpowiedź: 

Tak. Zgodnie z zapisami SIWZ, ilości podane przez Zamawiającego są wiążące dla 

Wykonawców. Jednakże w sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości 

opatrunków z uwagi na sposób konfekcjonowania Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

modyfikację wymaganych ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę „tj. 

zaoferowanie ilości opakowań, którą Zamawiający musi kupić, aby zostało zrealizowane jego 

zapotrzebowanie przy złożeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego 
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dostosowania wielkości opakowania do ilości sztuk zapotrzebowanych przez Zamawiającego 

spoczywa na Wykonawcy.  

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w rozdziale III OPIS 

PRZEDMITOU ZAMÓWIENIA w pkt. 2.   

Zapis o treści:  

„We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, 

patentu, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał 

przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  

w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 

ust. 3 ustawy PZP i art. 3 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub 

równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod 

warunkiem zapewnienia parametnie gorszych niż określone w opisie przedmiotu 

zamówienia”. 

zostaje zastąpiony zapisem: 

„We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, 

patentu, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał 

przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  

w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 

ust. 3 ustawy PZP i art. 3 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub 

równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod 

warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu 

zamówienia.  

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy pozostają 

niezmienione.  

 
 

PREZES ZARZĄDU 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 
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