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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:  

Pytanie – dotyczy Pakiet nr 1  poz. 1    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety uniwersalnej jednorazowego użytku 

z materiału dwuwarstwowego o wym. 75 x 90 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE + PP 

(nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2.  

Odpowiedź: Nie  

Pytanie – dotyczy Pakiet nr 1  poz. 1    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : Jałowa serweta samoprzylepna 75x90cm wykonana 

z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (chłonna włóknina polipropylenowa nieprzemakalna folia 

polietylenowa o grubości 33μm + włóknina polipropylenowa). Gramatura 75g/m2 . 

Odpowiedź: Tak  

Pytanie – dotyczy Pakiet nr 1  poz. 2    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : jałowa serweta przylepna 150x180cm (taśma 

przylepna 80cm) wykonana  z lamiantu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa 

o grubości 33µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 , 

wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 

13795-1:2019 

Odpowiedź: Nie  

Pytanie – dotyczy Pakiet nr 1  poz. 2    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety przylepnej jednorazowego użytku z 

taśmą lepną wykonanej z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (włóknina polipropylenowa + 

nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o wym. 150 x 240 cm, o 

gramaturze 75g/m2  

wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 

13795-1:2019.  

Odpowiedź: Tak  
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Pytanie – dotyczy Pakiet nr 1  poz. 3    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety uniwersalnej jednorazowego użytku 

150x180cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + 

chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2  

wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 

13795-1:2019.   

Odpowiedź: Nie  

Pytanie – dotyczy Pakiet nr 1  poz. 3    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety przylepnej jednorazowego użytku z 

taśmą lepną wykonanej z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (włóknina polipropylenowa + 

nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o wym. 150 x 240 cm, o 

gramaturze 75g/m2  

wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 

13795-1:2019.  

Odpowiedź: Nie  

Pytanie – dotyczy Pakiet nr 1  poz. 4    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : Jałowa serweta przylepna dwuwarstwowa 

jednorazowego użytku o wym. 75x90cm z taśmą lepną na całej długości dłuższego boku, wykonana z 

laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina 

polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe  

wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 

13795-1:2019 

Odpowiedź: Nie  

Pytanie – dotyczy Pakiet nr 1  poz. 4    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : Jałowa serweta samoprzylepna 75x90cm wykonana 

z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (chłonna włóknina polipropylenowa nieprzemakalna folia 

polietylenowa o grubości 33μm + włóknina polipropylenowa). Gramatura 75g/m2 ,  wyrób medyczny 

klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019 

Odpowiedź: Tak  
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Pytanie – dotyczy Pakiet nr 2  poz. 1    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Serwety jałowej 45 cm x 45 cm, wstępnie pranej z 

elementem  RTG. Serwety z gazy opatrunkowej 17- niciowej, 4-ro warstwowe pakowane po 3 sztuk ? 

Odpowiedź: Tak  

Pytanie – dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?  

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana 

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i 

portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 

Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o 

gramaturze 75 g/m2  

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 185 kPa.  

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 188 kPa.  

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.  

Chłonnosc 458% 

Opakowanie zestawów: zewnętrzne: Folia-Tyvec, wewnętrzne: serweta na stół do instrumentarium 

Na opakowaniu cztery naklejki samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, 

dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. 

Odpowiedź: Nie 

 

 

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


