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Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie  

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Serwety operacyjne, podkłady i zestawy zabiegowe 

(nr sprawy: SPZZOZ-ZP-29/2022) 

 

Treść pytań i odpowiedzi:  

Zadanie 1, pozycja 1-4 

Czy Zamawiający dopuści serwety 3 warstwowe o gramaturze 75g/m2 ( włóknina polipropylenowa 

+ folia PE + polipropylen)? 

Odpowiedź: Nie  

Zadanie 1, pozycja 2-3 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej 

firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Zadanie 1, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem o średnicy 7cm? 

Odpowiedź: Nie. W zadaniu nr 1- serwety z włókniny jałowe poz.5 nie występuje.  

Zadanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną gazową 6 warstwową?  

Odpowiedź: Nie 

Zadanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną gazową pakowaną a’2sztuki lub a’5sztuk z 

jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania serwetę operacyjną gazową pakowaną a’2 

sztuki z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.  

Zadanie 5 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

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

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

zintegrowane z organizatorami przewodów: 
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 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym 

się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o 

wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym 

 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 

 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 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 

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

150 cm x 190 cm? 

Odpowiedź: Nie  

 

Sporządzono i opublikowano w dniu 13-07-2022r.    


