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Głubczyce, dn. 03.10.2013r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do wszystkich  
uczestników post ępowania  

 
 
          Dotyczy post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego na dostaw ę 
jednorazowych obło żeń operacyjnych oraz zestawów zabiegowych dla SP ZOZ w Głubczycach 
– sygn. akt.  13 / IX / 13, wyja śnienia tre ści nr 1. 
 
          Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach niniejszym wyjaśnia treść 
ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 14.000 euro w niniejszym postępowaniu. 
 
Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 1 
Czy można zaoferować serwetę w rozm. 90x75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowied ź: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 2  
Czy można zaoferować serwetę w rozm. 90x75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowied ź: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
Pytanie nr 3, dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 5 
Czy można zaoferować serwetę w rozm. 240x180 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowied ź: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
Pytanie nr 4, dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 7  
Czy można zaoferować serwetę w rozm. 150x90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowied ź: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
Pytanie nr 5, dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 8  
Czy można zaoferować serwetę na stolik Mayo 80x145 cm o gramaturze 56 g/m2, serweta w 
kształcie worka wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, z zaznaczeniem 
kierunku otwierania, kolor niebieski? 
Odpowied ź: TAK, pod warunkiem dostarczenia w ramach oferowanego przedmiotu zamówienia w tej 
pozycji 400szt. czerwonych worków (które nie są potrzebne, gdy serweta jest koloru czerwonego). 
 
Pytanie nr 6, dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 9  
Czy można zaoferować nogawice w rozm. 120x37 cm z taśmą medyczną? Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ. 
Odpowied ź: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
Pytanie nr 7, dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 10  
Czy można zaoferować taśmę medyczną samoprzylepną włókninową 50x9cm? 
Odpowied ź: Tak. 
 
Pytanie nr 8, dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 11  
Czy można zaoferować osłonę w rozm. 13x244 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowied ź: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Głubczycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 
48-100 Głubczyce  
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Pytanie nr 9, dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 12  
Czy można zaoferować zestaw serwet uniwersalnych o następującym składzie: 
 

serweta z przylepcem 1 240x150 

serweta z przylepcem 1 180x170 
serweta z przylepcem - 
przylepiec na szerszym 
boku 

2 90x75 

taśma medyczna 1 50x9 
serweta na stół instrum. 1 190x150 
serweta na stolik Mayo 1 145x80 
serwetki do r ąk 2 40x20 

 
Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 , odporność na przenikanie 
cieczy min. 188 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho min 108kPa. Każdy zestaw posiada 
informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. 
Produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w torebkę papierowo- foliową. 
Odpowied ź: Tak. 
 
Pytanie nr 10, dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 13  
Czy można zaoferować zestaw do artroskopii o następującym składzie:   
 

serweta z otworem 
elastycznym  1 320x240 OKRĄG 6 

pokrowiec na nogę 1 75x37   
taśma medyczna 2 50x9   
serwetki do rąk 2 40x20   

 
Gramatura 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 188 cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie 
na sucho min. 108 kPa? 
Odpowied ź: Tak. 
 
Pytanie nr 11, dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 14  
Czy można zaoferować zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie: 
 

serweta z workiem, folią 
chirurgiczną 

1 320x180 KWADRAT 

podkład chłonny z pulpy 
celulozowej typu Seni Soft 
Basic 

1 90x60  

serweta na stół instrum. 1 190x150  
serweta na stolik Mayo 1 145x80  
serwetki do rąk 2 40x20  

 
Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 , odporność na przenikanie 
cieczy min. 188 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho min 108kPa. Każdy zestaw posiada 
informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. 
Produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w torebkę papierowo- foliową. 
Odpowied ź: Tak. 
 
Pytanie nr 12, dotyczy pakietu nr 1, uwaga pod form ularzem cenowym  
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska odnośnie wymagań dla pozycji 15, gdyż brak jest pozycji 15 w 
danym pakiecie? 
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Odpowied ź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 2/1 (Formularz cenowy) ogłoszenia 
o zamówieniu poprzez wykreślenie wymagania dla pozycji nr 15. W załączeniu aktualny załącznik nr 
2/1 uwzględniający powyższą zmianę. 
 
Pytanie nr 13, dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 1  
Czy można zaoferować jałowy zestaw zabiegowy w składzie którego znajduje się serweta foliowo – 
celulozowa 75x75cm (zamiast 70x80cm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowied ź: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
Pytanie nr 14, dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 2  
Czy można zaoferować jałowy zestaw zabiegowy w składzie którego znajduje się serweta foliowo – 
celulozowa 75x75cm (zamiast 70x80cm), serweta 45x45 (zamiast 50x50cm), serweta 45x75cm 
(zamiast 50x70) oraz kompresy gazowe 13N bez nitki RTG? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowied ź: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
Pytanie nr 15 – dotyczy wzoru umowy  
Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki” ? 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 16 – dotyczy wzoru umowy  
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 
cenie? 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 17 – dotyczy wzoru umowy  
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 
zamówiony? 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, iż wykorzysta całość asortymentu, który obejmuje niniejsze 
postępowanie przetargowe. Zgodnie z zapisami SIWZ wymagany termin wykonania zamówienia to 
dostawy sukcesywne wg potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
Zamawiający przewidział jednak możliwość przedłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, w 
przypadku gdy asortyment szczegółowo określony w załącznikach nr 2/1 do 2/2 do SIWZ będący 
przedmiotem umowy nie zostanie w pełni wykorzystany przez Zamawiającego (o czas potrzebny na 
jego wykupienie przy dokonywaniu systematycznych zamówień z częstotliwością i w asortymencie 
podobnym do zamówień realizowanych w pierwotnym czasie realizacji umowy). 
 
Pytanie nr 18 – dotyczy wzoru umowy  
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% 
zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz 
w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Powy ższe odpowiedzi nale ży traktowa ć jako integraln ą część ogłoszenia na wy żej wymienione 
post ępowanie. 
 
 
 
 
 
 

 
Dyrektor SP ZPZ w Głubczycach – Adam Jakubowski 
...................................................................................... 

Kierownik Zamawiającego 
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załącznik nr 2/1  

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 1 – Dostawa jednorazow ych obło żeń operacyjnych 
  

Lp. Nazwa i skład produktu Oferowany skład Ilość/j.m.  
Cena 

jednostkowa 
netto 

Warto ść 
netto 

Stawka 
podatku 

VAT 

Warto ść 
brutto 

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6+VAT 

1 

Serweta jałowa z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 
56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Rozmiar 
80x90cm 

 700 szt. ........zł ........zł ........% ........zł 

2 

Serweta jałowa z laminatu dwuwarstwowego, gramatura 
serwety 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa. Rozmiar 
80x90cm, z przylepcem 6cm na całej długości krótszego boku 

 300 szt. ........zł ........zł ........% ........zł 

3 

Serwety z centralnym otworem przylepnym 3 warstwowe 
jałowe, gramatura serwety 75g/m2, odporność na przenikanie 
cieczy 180cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 
108kPa. Serweta włókninowa rozmiar 75x90cm, z otworem 
6x8cm 

 600 szt. ........zł ........zł ........% ........zł 

4 

Serwety z centralnym otworem przylepnym 2 warstwowe 
jałowe, gramatura serwety 56g/m 2, odporność na przenikanie 
cieczy 188cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 
108kPa. Serweta włókninowa 75x90cm, z otworem 6x8cm 

 300 szt. ........zł ........zł ........% ........zł 

5 

Serwety 2 warstwowe przylepne jałowe, gramatura serwety 
56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa. Serweta 
włókninowa 150x240cm, z przylepcem EO, przylepiec 5-6cm 
na krótszym boku 

 50 szt. ........zł ........zł ........% ........zł 

6 

Serwety 2 warstwowe przylepne jałowe, gramatura serwety 
56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa. Serweta 
włókninowa 150x180cm, z przylepcem, przylepiec 5-6cm na 
krótszym boku   

 100 szt. ........zł ........zł ........% ........zł 

7 Serwety 2 warstwowe przylepne jałowe, gramatura serwety 
56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, 

 300 szt. ........zł ........zł ........% ........zł 
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wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa. Serweta 
włókninowa 100x150cm, z przylepcem, przylepiec 5-6cm  na 
krótszym boku 

8 

Serweta na stolik MAYO, wzmocniona 80x140cm o gramaturze 
56g/m2, serweta w kształcie worka, wykonana z 
nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, 
składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania 
serwety. Kolor czerwony 

 400 szt. ........zł ........zł ........% ........zł 

9 

Nogawice 2 – warstwowe 
Gramatura 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm 
H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa. 
Wykonane z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem. 
Rozmiar 70x120cm, 2 szt./opak. 

 
150 

opak. 
........zł ........zł ........% ........zł 

10 Taśma medyczna samoprzylepna włókninowa 50x10cm  300 szt.  ........zł ........zł ........% ........zł 

11 Foliowa, jałowa osłona przewodów urządzeń medycznych 
16x250cm składana teleskopowo 

 300 szt. ........zł ........zł ........% ........zł 

12 

Zestaw serwet uniwersalnych EFI 
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150x190cm 
Serweta 2- warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej 
serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta 
stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura 
serwety 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.       
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80x140cm 
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego 
laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z 
zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 
1 x Serweta o wym. 150x180cm 
Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 
56g/m2, 
odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, wytrzymałość na 
rozrywanie na sucho 108kPa. 
Serweta  2-warstwowa, samoprzylepna. 
1 x Serweta o wym. 150x240cm 
Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 
56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.            
2 x Serweta  o wym. 75x90cm 

 50 szt. ........zł ........zł ........% ........zł 
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Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 
56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.            
2 x Ręcznik do rąk  o wym.  30x30cm. 
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w 
postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta. 
Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu  i 
magazynowania - opakowanie typu TYVEC 

13 

Serweta artroskopowa wzmocniona, 200x320cm z elastycznym 
otworem samouszczelniającym. 6x8cm nogawice/rękawy 2 – 
warstwowe. 
Gramatura 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm 
H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa. Nogawice/ 
2 - warstwowe. 
Gramatura 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm 
H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa. Rozmiar 
30x80cm, z taśmą 10x50cm 

 30 szt. ........zł ........zł ........% ........zł 

14 

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego 
1 x Serweta na stoliki o wym. 150x190cm 
 Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej 
serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta 
stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu.  Gramatura 
serwety 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.                                            
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80x140cm                        
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego 
laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z 
zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. 
1 x serweta o wym. 200x320cm 
Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 
x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki 
torby 20cm, usztywnienie do formowania torby w górnej części 
każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi 
po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek 
portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej 
średnicy.  
1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75x80cm  
1x taśma przylepna o wym. 10x50cm      
4 x ręczniki do rąk o wym. 30x30cm 

 30 szt. ........zł ........zł ........% ........zł 
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Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w 
postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta. 
Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i 
magazynowania - opakowanie typu TYVEC 

RAZEM (pozycje nr 1 – 14):  x ........zł x ........zł 

Razem słownie warto ść netto: …………..………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 

Razem słownie warto ść brutto: ……………………………………………………………………..…………………………………… …………………………………………………….. 

 

Uwaga:  
*pozycje nr 1 - 9, 12, 14 opakowanie papier-folia z  etykiet ą typu TAG, z dwoma metkami samoprzylepnymi, umo żliwiaj ące wklejenie do 
dokumentacji, indeks wyrobu, LOT, data wa żności, identyfikacja wytwórcy. 
 

 

 

 

........................ dnia …….........                                                                                  ……………………………………………………………………… 
podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, 
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 

 


