
 
 

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. 
ul. M. C. Skłodowskiej 10c 41-800 Zabrze 
Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte  
o Evidence Based Medicine” jest dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr 
medycznych 

    Zabrze, dnia 16.10.2019 r. 
      1935/MP/19 

 
 
Uczestnicy postępowania 
 
 
 

Dot.: postępowania na „Dostawę produktów medycznych” (52/Z/19) w ramach 
Konkursu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z 
wykorzystaniem technik symulacji medycznej nr POWER.05.04.00-IP.05-00-006/18 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie 
dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 

Projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte  
o Evidence Based Medicine” jest dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 
Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych 

 
  
Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców 

pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:  
 

Zadanie nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści serwetę 220cm x 320cm, wzmocniona, z 2 przylepnymi otworami 
śr. 10cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką obustronnie zabezpieczającą pulpit 
sterowniczy w miejsce serwety angiograficznej 230 cm x 370 cm ze wzmocnieniem w części 
górnej, 4 otworami przylepnymi do angiografii, 2 otwory skrajne owalne 5x7 cm, 2 otwory 
wewnętrzne owalne 7x10cm, wszystkie zabezpieczone papierem silikonowym? 
 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu 
zamówienia i podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Zadanie nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści osłonę typu kula 140cm x 140cm w miejsce osłony typu czapeczka 
ściągniętej gumką o średnicy 140 cm? 
 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu 
zamówienia i podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Zadanie nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści osłonę typu kula 105cm x 105cm w miejsce osłony typu czapeczka 
ściągniętej gumką o średnicy 90 cm? 
 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu 
zamówienia i podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Zadanie nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści ręcznik 30 x 30 cm w miejsce ręcznika celulozowego do rąk 30 x 
34 cm? 
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Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu 
zamówienia i podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Zadanie nr 2 poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 
35g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu 
zamówienia i podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Zadanie nr 2 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z rękawem o kroju prostym, w opakowaniu 
papier-folia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu 
zamówienia i podtrzymuje zapisy siwz. 
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