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                                                                                            Wg rozdzielnika 
 

Wyjaśnienia do SIWZ  
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę jednorazowej bielizny 
operacyjnej, serwet operacyjnych, masek, czepków chirurgicznych i wyrobów medycznych                    
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie                     
(nr sprawy: WSZ-EP-35/2020). 
 
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi 
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji okulistycznych o składzie: 
• 1 x serweta okulistyczna wzmocniona  o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 
cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 
25cm x 25cm, 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. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze 
krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 
90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik 
pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 
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, odporność na 
przenikanie płynów 188 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 108kPa. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do kraniotomii o składzie: 
• 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m2 wyposażona w otwór 20cm x 
30cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m2 w części 
krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów.  
• 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm, 
• 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 
warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 
60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w 
kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 
• 1 x taśma lepna 10cm x 50cm, wykonana z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2 
• 1 x taśma typu rzep 3cm x 25cm, 
• 2 x ręczniki chłonne 30cm x 34cm, 
• 1 x serweta na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 150cm x 190cm,  wykonana z warstwy 
nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 
190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. 
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Serwety obłożeniowe wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m2. Odporność na rozerwania 
sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w 
obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm 
H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I 
klasę palności wg 16 CFR 1610. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do laparoskopii brzusznej o składzie: 
• 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie 
wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów 
• 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 taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, wykonana z włókniny spunlace o 
gramaturze 68g/m2 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 
• 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (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/m, odporność na 
przenikanie płynów 188 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 108kPa. 

 

 
 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 5, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej o długości 
troków 40 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 6, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej spełniającej 
normę EN 14683 w typie II R? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
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Pakiet nr 8, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w formie furażerki z tyłu 
ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny 
polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający 
odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie 
kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 8, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w formie furażerki z tyłu 
ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 
zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  głębokość  13,5 cm +/- 1cm. Średnica 
denka 20,5cm+/- 1cm. Długość gumki 14,5 cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 
szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 8, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w kształcie beretu 
wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej 
doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Średnica ok. 47 cm. Szyty techniką owerlok. 
Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 8, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w formie furażerki z 
trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 
25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  głębokość  11,5 cm +/- 1cm. 
Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. 
Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 8, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w formie furażerki bez 
troków oraz gumek, swobodnie wkładany. W części bocznej składający się z podwójnej warstwy 
materiału. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 
zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  wysokość 10 cm +/- 1cm. Wymiary 
denka: 23cm x 19 cm. Szyty techniką owerlok. W opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika 
umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 9, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w opakowaniu 
handlowym a’100szt, kolor niebiesko/biały? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodne z opisem.  
W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który 
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na 
https://platformazakupowa.pl. 
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Pakiet nr 9, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z wydłużoną częścią 
tylną ze ściągaczem, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, wkładka 
chłonąca pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychający. Wysokość 

czepka 30,5 cm  +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm?                        
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 9, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w formie furażerki z 
trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 
25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  wysokość czepka z przodu 20,5 
cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy 
stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 
4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego 
wyjmowanie pojedynczych sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 10, pozycja 1  -Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych z 
peanem metalowym j.u. o długości 18 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych z 
serwetą główną zabiegową z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2, z centralnym 
otworem przylepnym 6 x 8 cm, odporność na przenikanie cieczy 120 H2O? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych z 
kompresami z podwijanymi brzegami, składanie typu ES? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 10, pozycja 1  -Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych z 
osłoną stolika zabiegowego 75 x 90 cm bez wzmocnienia, gramatura 60g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 12A, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z owinięciem w serwetkę włókninową? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
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Pakiet 12A, pozycja 1 - Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy były zgodne z jedyną, aktualną normą 
EN 13795-1:2019? Pozostałe wydania normy przestały obowiązywać w październiku 2019, w związku 
z tym oferowanie produktów zgodnych z normą EN 13795:2013 lub EN 13795:2010 jest niezgodne z 
aktualnymi wymogami prawnymi. Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga dokumentu 
potwierdzającego spełnianie normy EN 13795-1:2019? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 12B, pozycja 1  -Czy Zamawiający dopuści fartuch z owinięciem w serwetkę włókninową? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 12B, pozycja 1  -Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy były zgodne z jedyną, aktualną normą 
EN 13795-1:2019? Pozostałe wydania normy przestały obowiązywać w październiku 2019, w związku 
z tym oferowanie produktów zgodnych z normą EN 13795:2013 lub EN 13795:2010 jest niezgodne z 
aktualnymi wymogami prawnymi. Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga dokumentu 
potwierdzającego spełnianie normy EN 13795-1:2019? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 15, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wzmocnionego  
8 lub 48 nitkami o gramaturze 40g/m2? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 15, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wzmocnionego  
8 lub 48 nitkami o gramaturze 40g/m2 i rozmiarze 80 x 210 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 16, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca ogrzewającego 
jednorazowego użytku;  warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace                  
40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, 
zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw;  szwy ultradźwiękowe. 
Rozmiar 110 x 210 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Pakiet nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na buty wykonane 
z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane 
podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodne z opisem.  
W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który 
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na 
https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na buty wykonane 
z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą 
ultradźwiękowo? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodne z opisem.   
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W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który 
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na 
https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 20, pozycja 1  -Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych z serwetą na stolik 
Mayo  wykonaną z folii PE o gramaturze 47 g/m2 (zamiast 42g/m2), oraz 2 warstwowego laminatu 
chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 (zamiast włókniny chłonnej o 
gramaturze 30g/m2), łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104g/m2(zamiast 72 g/m2). Pozostałe 
parametry i skład zestawu zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 21, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie: 
• 1 x serweta górna samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wym. 25 cm x  
60 cm 
• 2 x serwety boczne samoprzylepne o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wym. 25 cm x 60 cm 
• 1 x serweta dolna samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wym. 25 cm x                   
60 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie o 
wym. 60 x 85 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x                    
190 cm. 
Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie 
wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami 
przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Odporność na rozerwania 
sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w 
obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm 
H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 22, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych 
dolnych o składzie: 
• 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o 
wymiarach 35 x 50cm 
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• 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach                                  
150 cm x 190 cm. 
Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o 
gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o 
gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania 
sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na 
sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze 
krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 23, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na aparaturę w rozmiarze w stanie 
rozciągniętym 85 x 85 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 23, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na aparaturę w rozmiarze w stanie 
rozciągniętym 105 x 105 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 23, pozycja 3  - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający: 
- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm 
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm 
- 2  szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 23, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę z perforacją umozliwiającą 
wysunięcie przewodu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 23, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na aparaturę w rozmiarze w stanie 
rozciągniętym 65 x 85 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
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Pakiet 23, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na aparaturę w rozmiarze w stanie 
rozciągniętym 85 x 85 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 24, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na stolik Mayo wykonaną z mocnej 
folii o gramaturze 50g/m2 z włókninową warstwą chłonną o gramaturze 30g/m2, wzmocnienie 60 x 
140 cm, rozmiar całkowity 80 x 140 cm. Odporność na penetrację płynów 140 cmH2O, wytrzymałość 
na rozerwanie na sucho 130kPa. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 27, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną o wymiarze 10 x 50 cm, wykonaną z 
włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 27, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o wymiarach 35 x                
120 cm, wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m2, oraz folii PE 25 µm. 
Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95 
kPa. W zestawie 1 szt taśmy lepnej do zamoacowania osłony. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 27, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści nogawice chirurgiczne o wymiarach 70 x 120 cm 
wykonane z włókniny SMS o gramaturze 50g/m2, odpornośc na przenikanie cieczy 41,7 cm H2O? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 27, pozycja 3 – Zwracamy się z prosba o doprecyzowanie, czy należy podać wycenę za szt, czy 
za zestaw? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 27, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń samoprzylepną o wymiarach 30 x 
40 cm, wykonaną z transparentnej folii PE o grubości 0,065 mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 28, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych podstawowych z 
serwetą na stolik Mayo  wykonaną z folii PE o gramaturze 47 g/m2 (zamiast 42g/m2), oraz                        
2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 (zamiast 
włókniny chłonnej o gramaturze 30g/m2), łączna gramatura w strefie wzmocnionej 
104g/m2(zamiast 72 g/m2). Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
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Pakiet 29, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do resekcji przezcewkowej o składzie: 
• 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do 
badania per rectum, torebką do zbiórki płynów 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (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. 
Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze                   
50 g/m2, dolna część serwety wykonana z folii PE. Odporność na rozerwania sucho/mokro w 
obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze 
krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. 
Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.  

 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 30, pozycja 1 – Czy Zamawiajacy dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie: 
• 1 x serweta samoprzylepna  o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm 
wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x                 
85 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2. 
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na 
rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w 
obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 
680%. 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 
• 10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką 
• 20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm 
• 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm 
• 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o 
gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej aplikacji, tylne części 
fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L 
• 3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o 
gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej aplikacji, tylne części 
fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL 
• 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                
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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 (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.  
Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne 
typu TAG służące do archiwizacji danych.  
 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 31,32, pozycja 1 – Czy Zamawiajacy dopuści sterylną serwetę zabiegową 3 warstwową 
(włoknina 28 g/m2, folia PE 25 g/m2, polipropylen 22g/m2). Odpornośc na przenikanie cieczy                 
180 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa, na mokro 95 kPa. Opakowanie 
jednostkowe posiada 4 samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 33, pozycja 1 – Czy Zamawiajacy dopuści sterylną serwetę zabiegową wykonaną z laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze włókniny 30g/m2 oraz folii PE 30g/m2. Opakowanie jednostkowe 
posiada 4 samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Odporność na 
przenikanie cieczy 120 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 110/100 kPa. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 34,35, pozycja 1 – Czy Zamawiajacy dopuści sterylną serwetę zabiegową 3 warstwową 
wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 50g/m2 + wzmocnienie SM o gramaturze 80g/m2. 
Odpornośc na przenikanie cieczy 110 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 205,6 kPa, na 
mokro 199,4 kPa. Opakowanie jednostkowe posiada 4 samoprzylepne etykiety do wklejenia do 
protokołu medycznego. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 34, pozycja 1 – Czy Zamawiajacy dopuści sterylną serwetę zabiegową w rozmiarze                           
120 x 170 cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 12 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 35, pozycja 1 – Czy Zamawiajacy dopuści sterylną serwetę zabiegową w rozmiarze                      
200 x 280 cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 10 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
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Pakiet 36, 37, 38, 42 pozycja 1 – Czy Zamawiajacy dopuści sterylną serwetę zabiegową wykonaną z 
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze włókniny 30g/m2 oraz folii PE 30g/m2. Opakowanie 
jednostkowe posiada 4 samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Odporność 
na przenikanie cieczy 120 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 110/100 kPa. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 39 pozycja 1 – Czy Zamawiajacy dopuści sterylną serwetę samoprzylepną o wymiarach 200cm 
x 320cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, wykonana z 
hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej 
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne w rozmiarze 75 x 100 cm o gramaturze 80 g/m2, 
zintegrowane z organizatorami przewodów. Opakowanie jednostkowe wyposażone w 4 etykiety 
samoprzylepne do wklejenia do protokołu. Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w 
serwetę na stół instrumentariuszki. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 41, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń wykonaną z folii PE o grubości      
0,065 mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 42, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem 
samoprzylepnym o średnicy 10 cm? Opakowanie zbiorcze: 2 mniejsze kartony wewnętrzne oraz 
karton zewnętrzny. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar serwety oraz opakowanie zbiorcze, natomiast 
Zamawiający nie dopuszcza wymienionego otworu. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do 
SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z 
serwetą na stolik instrumentariuszki z warstwą chłonną w rozmiarze 65 x 190 cm (zamiast 75 x              
190 cm)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z 
ręcznikami chłonnymi w rozmiarze 30 x 30 cm (zamiast 18 x 25 cm)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych 
fartuchem chirurgicznym o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H2O, wytrzymałość na 
wypychanie na sucho/mokro 200/179,3 kPa? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
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Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z 
osłoną na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, warstwa chłonna 60 x 140 cm, włóknina wiskozowa 
30g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z 
foliowym opatrunkiem z wkładem chłonnym w części środkowej, posiada trójstopniowy system 
aplikacji, rozmiar 6 x 7 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z 
taśmą typu velcro w rozmiarze 2 x 22 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych ze 
skalpelem bezpiecznym z wysuwanym ostrzem 15? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z 
zestawem przeciwko parowaniu optyk laparoskopowych dodawany osobno do zestawy w foliowej 
kopercie? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z 
osłoną na kamerę w rozmiarze 14 x 250 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z 
drenem z końcówką yankauer CH21, kontrola siły ssania, 4 otwory boczne? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z 
kieszenią dwudzielną w rozmiarze 40 x 30 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
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Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z 
serwetą do zabiegów laparoskopowych w rozmiarze 200/270 x 300 cm, zintegrowana z osłonami na 
kończyny, otwór samoprzylepny 25 x 30 cm, dodatkowe wzmocnienie wokół otworu, odporność na 
przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 108/95 kPa? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego 
z serwetą chirurgiczną (poz. 1 w zestawie) z przylepcem, o wzmocnieniu 25 x 60 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego 
serweta chirurgiczną (poz. 2 w zestawie) z laminatu 2 warstwowego, 60g/m2, odporność na 
przenikanie cieczy 120 cm H2O, odporność na wypychanie sucho/mokro 110/100 kPa? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego 
z  serwetą chirurgiczną (poz. 3 w zestawie) w rozmiarze 180 x 180 cm, laminat 2 warstwowy, 
60g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H2O, odporność na wypychanie sucho/mokro 
110/100 kPa? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego 
z opatrunkiem chłonnym w rozmiarze 10 x 15 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego 
z ręcznikami chłonnymi w rozmiarze 30 x 30 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego 
z drenem łączącym do ssaka (poz. 7 w zestawie) CH 24, 3 metry? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego 
z taśmą typu velcro w rozmiarze 2 x 22 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
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Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego 
ze strzykawką 3 częściową (poz. 11 w zestawie)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego 
z kieszenią foliową w rozmiarze 40 x 30 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego 
z pokrowcem na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, warstwa chłonna 60 x 140 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego 
z fartuchem o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na 
sucho/mokro 200/179,3 kPa? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego 
z osłoną na stół narzędziowy w rozmiarze 150 x 260 cm z warstwą chłonną 65 x 260 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny nie 
zawierający pętli silikonowej chirurgicznej MAXI (pozycja 1 w zestawie)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z serwetą na 
ekran anestezjologiczny w rozmiarze 150 x 240 cm z przylepcem, laminat dwuwarstwowy, gramatura 
60g/m2? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z serwetami 
w pozycji 3 i 4 wykończonymi taśmą lepną o wymiarach 5 x 85 cm, serwety o gramaturze 60 g/m2? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z fartuchem 
o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 
200/179,3 kPa? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z 
pokrowcem na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, warstwa chłonna 60 x 140 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z ostrzem   
15 lub 20 (w miejsce ostrza 18)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z osłoną z 
tworzywa sztucznego (pozycja 8 w zestawie)?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z taśmą 
lepną w rozmiarze 10 x 50 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z osłoną na 
stół narzędziowy z warstwą chłonną o wymiarach 65 x 190 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z serwetą na 
ekran anestezjologiczny w rozmiarze 150 x 240 cm z przylepcem, laminat dwuwarstwowy, gramatura 
60g/m2? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z serwetami 
z pozycji 2 i 3 z taśmą lepną 5 x 85 cm, laminat dwuwarstwowy,  serwety o gramaturze 60g/m2? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z fartuchem 
o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 
200/179,3 kPa? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
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Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z serwetą na 
stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, warstwa chłonna 60 x 140 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z ostrzem 
chirurgicznym 15? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z osłona z 
tworzywa sztucznego (poz. 7 w zestawie)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z osłona na 
stół narzędziowy z warstwą chłonną 65 x 190 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z drenem 
redona 70 cm (zamiast 50 cm)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z obłożeniem 
chirurgicznym (poz. 3 w zestawie) 150 x 200 cm, wycięcie U o wymiarach 6 x 65 cm, trójwarstwowy 
SMS, gramatura 50g/m2, wzmocniona? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z serwetą 
operacyjną (poz. 4 w zestawie) 150 x 240 cm z przylepcem, laminat dwuwarstwowy 60g/m2, 
dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 80g/m2, laminat 2-warstwowy, gramatura 60g/m2? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z osłoną na stół 
narzędziowy w rozmiarze 150 x 260, obszar chłonny 65 x 260 cm, laminat 2-warstwowy, gramatura 
80g/m2? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z zestawem 
osłon na ramię C, 100 x 160 cm + 80 x 150 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z taśmą lepną 
10 x 50 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z osłoną na 
kończynę 30 x 80 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z fartuchem o 
odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 
200/179,3 kPa? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z ostrzem                  
nr  15 lub 20 (zamiast 18)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z 
podkładem syntetycznym pod gips 10 cm x 3 m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z serwetą 
chirurgiczna 150 x 240 cm, dwuwarstwowa, gramatura 60g/m2 (poz. 2 w zestawie)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z serwetą 
na ekran anestezjologiczny 150 x 240 cm z przylepcem, laminat dwuwarstwowy, gramatura 60g/m2? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z 
serwetami w pozycji 4 i 5 z taśmą lepną 5 x 85 cm, laminat dwuwarstwowy, gramatura 60g/m2? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z osłoną 
na stół narzędziowy 150 x 190 z warstwą chłonną 65 x 190 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
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Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z 
zestawem osłon na ramię C, 100 x 160 cm + 80 x 150 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z taśmą 
lepną 10 x 50 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z 
fartuchem o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na 
sucho/mokro 200/179,3 kPa? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z ostrzem 
15 lub 20 (zamiast 18)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna 
TUR z osłoną na stół narzędziowy z obszarem chłonnym 75 x 190 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna 
TUR z osłoną na kamerę z perforacją, w rozmiarze 16 x 250 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna 
TUR z taśmą typu rzep 2 x 22 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna 
TUR z serwetą (pozycja 4 w zestawie) 190 x 230 cm, zintegrowana z osłonami na kończyny, z 
otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o średnicy 6 cm, i otworem brzusznym o średnicy 6 cm, 
dodatkowo osłona palca do badania per rectrum. Serweta również zintegrowana z torba do zbiórki 
płynów, wykonana trzywarstwowego materiału SMS o gramaturze 50g/m2, odporność na 
przenikanie cieczy 41,7 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 205,6/199,4 kPa, górna 
cześć serwety wykonana z nieprzemakalnej folii PE, chłonność 680%? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
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Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna 
TUR z fartuchem z pozycji 5 zestawu o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H2O, 
wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 200/179,3 kPa? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna 
TUR z fartuchem endoskopowym z pozycji 6 zestawu wykonanym z włókniny SMS o gramaturze 
35g/m2, wzmocniony laminatem o gramaturze 40g/m2? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna 
TUR z drenem CH 24, 5,60 x 8,00 mm, długość 210 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna 
TUR bez zestawu do irygacji do cystoskopii (podwójny, silikonowa końcówka) – pozycja 8 zestawu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii zapakowany w torbę 
foliową ze wstawką Tyvek? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z nazwą zestawu 
umieszczoną na etykiecie głównej? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii bez ubrania 
operacyjnego w rozmiarze L i M? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z ręcznikami 
papierowymi w rozmiarze 30 x 30 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z fartuchami o 
standardowym, prostym kroju rękawów, zapewniającym swobodę ruchów? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z powłoką ochronną 
80 x 150 cm typu walec, wyposażona w gumkę wzdłuż krótszego boku (w miejsce powłoki ochronnej 
160 x 30 cm typu torba, elastyczna krawędź na dłuższym boku)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z kleszczykami 
metalowymi zakrzywionymi o długości 12,5 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 



 

 

20 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z igłą 0,8 x 40 mm 
21G? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z kleszczykami 
plastikowymi Kocher/Pean 14cm (w miejsce kleszczyków do chusty czerwonych)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z miskami niebieskimi 
nietransparentnymi? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z chustą 
angiograficzną 220cm x 320cm z dwoma otworami o średnicy 10cm, wzmocnienie w strefie 
krytycznej 50cm x 80ccm, serweta wyposażona obustronnie w foliowe przezroczyste wstawki 60cm x 
320cm zabezpieczające panel sterowniczy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z torebką na płyny          
40 x 30 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z serwetą na stolik do 
instrumentarium (owinięcie zestawu) w rozmiarze 150 x 190 cm)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 66, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch urologiczny fartuch z poszerzoną 
konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o 
gramaturze 35 g/m2  i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej 
długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m2. Rozmiar 
XXL. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, fartuch wraz z 
ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 69, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego z 
włókniny SMS o gramaturze 35g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
„Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843)  zmianę  treści SIWZ i jest wiążąca dla 
wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
Sporządziła: R. Janik 


		2020-09-08T11:43:47+0200




