
 

  

Toruń, dn. 5 września 2019 r. 
 
 
 
L.dz. SSM.DZP.200.169.2019 
 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę podkładów 
papierowo – foliowych i prześcieradeł.  
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 30 sierpnia 2019 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie 
odpowiedzi. 
 
Pytanie nr 1 
Załącznik 1, poz.1 
Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z 
perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 48 
g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; 
wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość 
folii 13 ± 2 μm,, waga rolki ok. 1 kg, średnica rolki ok. 10,5 cm? 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 2 
Załącznik 1, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 38 cm x 40 m , z 
perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 48 
g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; 
wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość 
folii 13 ± 2 μm,, waga rolki ok. 1 kg, średnica rolki ok. 10,5 cm? 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 3 
Załącznik 1, poz. 3 
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 
odpowiednim dokumentem? 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Minimalne warunki określono w siwz. 
 
Pytanie nr 4 
Załącznik 1, poz. 3 
Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   
Odpowiedź na pytanie nr 4 
W siwz określono ilość warstw – 2. 
 
Pytanie nr 5 
Załącznik 1, poz. 3 
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej 
wchłanialności? 



 

  

Odpowiedź na pytanie nr 5 
Minimalne warunki określono w siwz. 
 
Pytanie nr 6 
Załącznik 1, poz. 3 
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię? 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Minimalne warunki określono w siwz. 
 
Pytanie nr 7 
Załącznik 1, poz. 3 
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną 
opinię? 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Minimalne warunki określono w siwz. 
 
Pytanie nr 8 
Załącznik 1, poz. 3 
Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Minimalne warunki określono w siwz. 
 
Pytanie nr 9 
Załącznik 1, poz. 3 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o 
szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.? 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 10 
Załącznik 1, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 11 
Załącznik 1, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 12 
Załącznik 1, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 13 
Załącznik 1, poz. 3 



 

  

Czy zamawiający dopuści rolkę o średnicy gilzy 51 mm, wymiarach rolki 14,5 cm x 14,5 cm x 60 cm, waga roli  
1717,92  
Gram, średnica rolki 145 mm? 
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 14 
Załącznik 1, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści rolkę o średnicy gilzy 51 mm, wymiarach rolki 13 cm x 13 cm x 50 cm, waga roli  
855,30  
Gram, średnica rolki 130 mm? 
Odpowiedź na pytanie nr 14 
Zgodnie z siwz. 
 

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki 
sposób, że : 
3) w załączniku nr 1 do  siwz wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ 
 

Lp. Nazwa j.m. 
Ilość 
rolek 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Producent/ 
nr 

katalogowy 
producenta 

Podać 
najmniejsze 
opakowanie 

zbiorcze 

1 

Podkład ochronny papierowo – foliowy. 
Zielony lub niebieski o szer.  49-52cm, 
rolka dł. 65 mb (+/-2%), zapewniający 
doskonałą wchłanialność płynów – 
warstwy folii zabezpieczającej przed 
przemakaniem, oderwanie 
pojedynczego podkładu z rolki 
umożliwia perforacja co 37-50 cm. 
Minimum dwie warstwy: celuloza + 
folia. Gramatura celuloza: 29g/m2, folia 
17 mikronów. Średnica rolki: 11-13 cm. 
Minimalna waga 1250g. Próbka 

rolka 1518       

2 

Podkład ochronny papierowo – foliowy. 
zielony lub niebieski o szer. 38-40cm, 
rolka dł. 40mb (+/-2%), zapewniający 
doskonałą wchłanialność płynów – 
warstwy folii zabezpieczającej przed 
przemakaniem, oderwanie 
pojedynczego podkładu z rolki 
umożliwia perforacja co 37-50cm. Trzy 
warstwy: 2x celuloza + folia. Gramatura 
całości 54g/m2, Średnica rolki 10-11 cm. 
Próbka.  

rolka 600       

3 

Prześcieradło papierowe przeznaczone 
do gabinetów lekarskich – zabiegowych, 
kolor: biały, gofrowany, 100% nowe 
włókna bez makulatury; ilość warstw 2, 
białość min.82%, dł. rolka 956 wstęgi 
50mb (+/-2%), szer. wstęgi 50cm, 
gramatura: 2x17-20g/m2, perforacja co 
38-50 cm, wodotrwałość prześcieradła. 
Średnica rolki 11-13 cm. Minimalna 
waga 850 g. próbka 

rolka 1866       

 Ogółem;         

 
”, 



 

  

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 
 

Lp. Nazwa j.m. 
Ilość 
rolek 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Producent/ 
nr 

katalogowy 
producenta 

Podać 
najmniejsze 
opakowanie 

zbiorcze 

1 

Podkład ochronny papierowo – foliowy. 
Zielony lub niebieski o szer.  49-52cm, 
rolka dł. 65 mb (+/-2%), zapewniający 
doskonałą wchłanialność płynów – 
warstwy folii zabezpieczającej przed 
przemakaniem, oderwanie 
pojedynczego podkładu z rolki 
umożliwia perforacja co 37-50 cm. 
Minimum dwie warstwy: celuloza + 
folia. Gramatura celuloza: 29g/m2, folia 
17 mikronów. Średnica rolki: 11-13 cm. 
Minimalna waga 1250g. Próbka 

rolka 1518       

2 

Podkład ochronny papierowo – foliowy. 
zielony lub niebieski o szer. 38-40cm, 
rolka dł. 40mb (+/-2%), zapewniający 
doskonałą wchłanialność płynów – 
warstwy folii zabezpieczającej przed 
przemakaniem, oderwanie 
pojedynczego podkładu z rolki 
umożliwia perforacja co 37-50cm. Trzy 
warstwy: 2x celuloza + folia. Gramatura 
całości 54g/m2, Średnica rolki 10-11 cm. 
Próbka.  

rolka 600       

3 

Prześcieradło papierowe przeznaczone 
do gabinetów lekarskich – zabiegowych, 
kolor: biały, gofrowany, 100% nowe 
włókna bez makulatury; ilość warstw 2, 
białość min.82%, dł. rolka wstęgi 50mb 
(+/-2%), szer. wstęgi 50cm, gramatura: 
2x17-20g/m2, perforacja co 38-50 cm, 
wodotrwałość prześcieradła. Średnica 
rolki 11-13 cm. Minimalna waga 850 g. 
próbka 

rolka 1866       

 Ogółem;         

”. 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia  5.09.2019 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej 
www.med.torun.pl 

http://www.med.torun.pl/

