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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

„Dostawę  kombinezonów ochronnych lekkich i fartuchów ochronnych (chirurgicznych)" 

Numer sprawy: TP/1 15/2020 

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę  kombinezonów ochronnych lekkich 
i fartuchów ochronnych (chirurgicznych) numer sprawy: TP/11512020 Swiętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 
Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich tre ść  i odpowiedzi na nie. 
Zamawiaj ący działaj ąc na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń  publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji tre ści SIWZ (tj. Formularza cenowego za łącznika nr 8) 

PYTANIA 

Pytanie 1 

Proszę  o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiaj ący dopu ści do przetargu produkowany przez nas kombinezon? 



Pytanie 2 

Dotyczy punktowanego terminu realizacji . Czy Zamawiaj ący przyzna 40 pkt dostawcy który zrealizuje dostaw ę  ca łości zamówienia w terminie 1 dni od dnia 
zawarcia umowy czy tylko 10 % z oferowanej ilo ści? 

Pytanie 3 

Jako producent kombinezonów ochronnych klasy 3 kat 4 zwracamy si ę  z pro ś bą  o odpowied ź  na pytani czy Zamawiający dopu ści mo ż liwość  zło żenia oferty 
wyłącznie na kombinezony których jeste śmy producentem co zapewni Zamawiaj ącemu najni ższą  cenę  przy zachowaniu najwy ższej jako ści bez konieczno ści 
posiadania po ś redników i sztucznego zawyżania ceny? 

Pytanie 4 

Czy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia a tak że zaleceniami konsultanta krajowego do spraw epidemiologii, i rekomendacjami CIOP-u w zakresie 
odzieży u żywanej przez s łużby medyczne do walki z Coyid19 Zamawiaj ący wymaga by zaoferowane kombinezony ochronne posiada ły zgodność  z wymaganą  
normą  PN- EN 14126:2005 - Odzie ż  ochronna - Wymagania i metody bada ń  dla odzie ży chroni ącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 
14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004) co najmniej klasy III kategorii 4 lub wy ższej (tzn 3,2,1) ochrony? 
Uzasadnienie : Na rynku polskim pojawi ło się  wiele produktów pochodzących zarówno z Chin i nie tylko, wą tpliwej jako ści podszywających się  pod znane 
marki producentów kombinezonów ochronnych niezgodnych z rekomendacj ą  MZ tzn posiadaj ące klasę  III lecz kat. 5 lub 6 ochrony która to kategoria jest 
nieakceptowana i nie zalecana jako produkt zgodny z wymaganiami niezbędnymi do prawid łowej ochrony przed patogenami infekcyjnymi. 

Pytanie 5 
Czy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia a tak że zaleceniami konsultanta krajowego do spraw epidemiologii „ i rekomendacjami CIOP -
u w zakresie odzie ży używanej przez s łużby medyczne do walki z Coyidl 9 Zamawiaj ący wymaga by zaoferowane kombinezony ochronne 
posiadały zgodność  z wymaganą  normą  EN 14325:2018?. 

Pytanie 6 
Czy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia a tak że zaleceniami konsultanta krajowego do spraw epidemiologii „ i rekomendacjami CIOP-
uw zakresie odzie ży używanej przez s łużby medyczne do walki z Coyidl9 Zamawiaj ący wymaga by zaoferowane kombinezony ochronne 
posiadały zgodność  z wymaganą  normą  EN 14605: 2005+A1:2009 Typ 4 Odzie ż  chroniąca przed dzia łaniem rozpylonej cieczy? 

Pytanie 7 
Czy Zamawiaj ący dopuści do zaoferowania kombinezon wykonany z materia łu o gramaturze 65 g/m2 co nie ma wp ływu na parametry 
ochronne? 



Pytanie 8 
Czy Zamawiaj ący dopu ści inny ni ż  niebieski kolor taśmy uszczelniaj ącej szwy np biały lub permanentny? 
Uzasadnienie : kolor ta śmy nie ma wp ływu na szczelno ść  tak samo szczelne mog ą  być  taśmy w kolorze bia łym, czerwonym czy bezbarwne a 
taśma w kolorze niebieskim jest charakterystyczna dla danego producenta. 

Pytanie 9 
Czy Zamawiaj ący dopuści na zasadzie równoważnej wysokiej jakości kombinezony ze szczelno ścią  szwów w wysokiej klasie 3 (potwierdzone 
badaniami) które nie wymagaj ą  klejenia dodatkową  taśmą  a posiadaj ą  szczelno ść  na poziomie tych do których uszczelnienia u żyto taśmy? 
Uzasadnienie : Klejenie ta śmy na szwach o wysokiej szczelno ści jest bezzasadne gdy z nie przynosi żadnej dodatkowej korzy ści w zakresie 
ochrony a jedynie mo że zwiększyć  zbędne koszty produkcji . Klejone szwy stosowane s ą  w kombinezonach w których trudno jest utrzyma ć  
jakość  szycia i szczelno ść  szwów. (zazwyczaj stosowane w produkcji masowej w chi ńskich fabrykach by przy śpieszyć  proces produkcyjny). 
Klejenie szwów nie ma nic wspólnego zjako ścią  kombinezonu a wręcz przeciwnie istnieje duże ryzyko iż  w trakcie procesu grzania ta śmy zbyt 
wysoką  temperatura u żyta do klejenia lub zbyt d ługi czas nagrzania uszkodzi barier ę  ochronną  na powierzchni materia łu lub na rantach mi ędzy 
taśmą  a materiałem 

Pytanie 10 
Czy Zaoferowany kombinezon ma posiada ć  ochraniacze na buty? 

Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopu ści przedsiębiorcę  posiadającego opłaconą  polisę  ubezpieczeniową  OC w zakresie prowadzonej dzia łalno ści na kwotę  
200 000,00 PLN? 

Pytanie 12 
Czy Zamawiaj ący może zagwarantowa ć  realizacj ę  przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym ni ż  80% ilo ści wyszczególnionych w 
ofercie? Pozytywna odpowied ź  na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem 
przestrzegania zasady uczciwej konkurencji b ędzie okre ślenie przez Zamawiaj ącego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który 
zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiajqcy powinien opisa ć  
przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli w ątpliwo ści, jakie usługi dostawy, roboty budowlane nale ży wykona ć  ijaki 
będzie ich zakres, tak aby spe łniały oczekiwania Zamawiaj ącego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawid łowy dokona ć  wyceny 
złożonych ofert ( ... ) 



Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwo ławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień  publicznych wynika obowi ązek dokładnego okre ślenia przez zamawiaj ącego ilości zamawianych produktów; zamawiaj ący nie 
jest zwolniony z tego obowi ązku nawet, je żeli nie jest w stanie przewidzie ć  dokładnych ilo ści zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 
3.10.2014 r., KIO 1944/14: „,Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest okre ślenie w sposób precyzyjny 
zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej cz ęści zamówienia, która b ędzie realizowana na pewno, oraz tej cz ęści, której realizacja 
będzie uzależniona od decyzji zamawiaj ącego o skorzystaniu zprawa opcji". 
W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwo ławcza stwierdzi ła, że „nie można zaakceptowa ć  postanowień  umowy daj ących 
zamawiaj ącemu całkowitą, nieograniczoną  pod względem ilościowym i pozostaj ącą  poza wszelką  kontrolą  dowolność  w podj ęciu decyzji o 
zmniejszeniu zakresu dostaw b ędących przedmiotem zamówienia". 

Pytanie 13 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwi ązania umowy, celowe jest, aby przed rozwi ązaniem umowy przez Zamawiaj ącego 
wykonawca został  wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczaj ąco zmobilizuje wykonawcę  
do należytego wykonywania umowy i pozwoli unikn ąć  rozwiązania umowy, a tym samym unikn ąć  skutków rozwi ązania umowy, które s ą  
niekorzystne dla obu stron. W zwi ązku z powyższym zwracamy się  o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniaj ącego 
wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do nale żytego wykonania umowy. 

Pytanie 14 
Dotyczy Załącznik Nr 8 do SIWZ 

Pozycja I Prosimy Zamawiaj ącego o wydzielenie kombinezonów i utworzenie z nich odr ębnego pakietu? 

Pytanie 15 

Dotyczy Załącznik Nr 8 do SIWZ 

Pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie kombinezonu o nast ępujących parametrach: 

Kombinezom ochronny lekki wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m 2, kolor biały z niebieskim oklejeniem 

szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę  z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty bez patki, 

Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporz ądzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, SB, 6B. Spe łnione normy typ 4 wg EN 

14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN ISO 13982-1:2004 + A ł :2010, typ 6 wg EN 13034:2005 + A ł :2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 

14126:2003 +AC:2004 



Ochrona 	przed 	krwią 	i ISO 16604:2004 6 

płynami ustrojowymi 

Ochrona 	przed 	skażonymi ISO 22611:2003 3 

biologicznie aerozolami 

Ochrona przed kontaktem z ISO 22612:2005 3 

drobnoustrojami na sucho 

Ochrona 	 przed EN 	14126:2003 Załącznik 6 

bezpośrednim kontaktem z A 

substancjami zawieraj ącymi 

skażone ciecze 

EN 1149-5:2008. Produkt posiadaj ący oznakowanie CE. 

Pytaniel6 

Czy Wykonawca prawid łowo rozumie, i ż  dni robocze, w których Zamawiaj ący określa terminy w ramach §4 wzoru umowy to dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Pytanie 17 

Czy Zamawiaj ący wyrazi zgodę  na modyfikacj ę  terminu przewidzianego na realizacj ę  dostawy w ramach umowy poprzez wyra żenie go w 

dniach roboczych (od poniedzia łku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), a nie kalendarzowych? 

Wykonawca wskazuje, i ż  z uwagi na organizacj ę  pracy zak ładu Wykonawcy, Wykonawca w rzeczywisto ści ma możliwość  spełnić  swoje 

świadczenia wyłącznie w okre ślone dni i godziny. W ocenie Wykonawcy termin okre ślony w dniach roboczych jest terminem realnie 



umożliwiający Wykonawcy wywi ązanie się  z nałożonego nań  obowiązku, uwzględniaj ący w szczególno ści organizacj ę  pracy zaldadu 

Zamawiającego, z którego strony niezb ędna jest wspó łpraca przy realizacji niektórych zobowi ązań  Wykonawcy. 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby pozosta ła część  zamówienia (tj. 90% ilo ści kombinezonów i fartuchów) by ła realizowana w ramach dostaw 

częściowych, z zastrze żeniem zachowania terminu realizacji umowy okre ś lonego w § 1 ust. 2 wzoru umowy? 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający wyrazi zgod ę  na naliczanie kary umownej, o której mowa w zapisie §3 ust. 1 lit. a odno śnik nr 2 oraz lit. b wzoru umowy od warto ści netto 

niezrealizowanej części umowy, w jakiej następuje odstąpienie/zakończenie współpracy? 

Wykonawca wskazuje, i ż  Zamawiający nie powinien żądać  kary umowy w zakresie wykonanej cz ęści umowy bowiem nie ponosi w tym względzie żadnej 

szkody. Brak szkody oznacza brak podstawy do żądania zapłaty ewentualnych kar umownych, które maj ą  charakter kompensacyjny. Wykonawca nadmienia, 

iż  klauzula przewiduj ąca kary umowne o wygórowanym zakresie (przyk ładowo od zrealizowanych lub realizowanych cz ęści umowy) zosta ła wskazana na 

stronach Urzędu Zamówień  Publicznych jako klauzula kontrowersyjna, naruszaj ąca równowagę  stron w sposób nadmierny, bowiem „kara umowna nie mo że 

być  instrumentem s łużącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznaj ącym mu korzyść  majątkową  w istotny sposób przekraczaj ącą  wysokość  poniesionej 

przez wierzyciela szkody" (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). 

(https://www.uzp.goy.pl/ data/assets/pdf file/0012/413 13/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf). 

Pytanie 20 

Zamawiaj ący w Rozdziale nr 9,4 pkt. 9.4.3 wymaga: 

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej 



Na potwierdzenie należy z łożyć: opłaconą  polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj ącego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialno ści cywilnej w zakresie prowadzonej dzia łalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być  mniejsza niż: 450.000,00 PLN 

Zwracamy si ę  z prośbą  o wskazanie jakie zdarzenia zwi ązane z przedmiotem zamówienia ma obejmowa ć  zakres polisy OC? 

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiaj ącego tre ści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wi ążącego dla 

wszystkich podmiotów biorących udział  w tym postępowaniu. 

Pytanie 21 

W związku z brakiem w opisie przedmiotu zamówienia dot kombinezonu ochronnego rozmiarów jakich oczekuje Zamawiaj ący prosimy o 
potwierdzenie i ż  jest Zamawiaj ącemu wszystko jedno jakie rozmiary otrzyma i w jakiej ilo ści byleby oferta zgadza ła się  co do ilości tj 8585 szt. 

Uzasadnienie: Brak wskazania rozmiarów w opisie siwz mo że doprowadzi ć  do sytuacji gdzie Zamawiaj ący otrzyma w trakcie realizacji same 
rozmiary XS lub XXXL bo takie np. mog ą  zalegać  w magazynie. 

Pytanie 22 
dotyczące fartuchów. Czy Zamawiaj ący dopuści do zaoferowania fartuch ochronny medyczny pe łnobarierowy, nie będący jednocze śnie 
fartuchem sterylnym chirurgicznym bez dodatkowych aseptycznych troków „serwet „ r ęczników lecz wykonany z materia łu o gramaturze 
powyżej 40g/m2 „ z rękawem wykończonym za pomocą  elastycznej wszytej w obrze że gumy? 

Pytanie 23 
Czy Zamawiaj ący dopu ści fartuch wykończony u szyj na rzepy w kszta łcie kwadratów lub prostok ątów jednak o innych wymiarach np. 2,5 cm 
lub 2x3 cm spe łniający te same funkcje? 

Pytanie 24 
Czy Zamawiaj ący dopuści zaoferowanie fartucha ochronnego gdzie szwy wykonane s ą  inną  techniką  niż  klejenie ultrad źwiękami np. szycie 
potrójnym owerlokiem z gwarancj ą  szczelno ści w klasie 3 analogicznej jak dla kombinezonów? 



Pytanie 25 
Czy Zamawiaj ący dopuści do zaoferowania pakowanie zbiorcze fartuchów w kartonach po 50 szt. gdzie każdy fartuch będzie spakowany 
oddzielnie i oznakowany za pomoc ą  naklejanej etykiety zgodnie z procedur ą  znakowania środków ochrony indywidualnej. 

Pytanie 26 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu spe łnienia aktualnej normy PN EN 13795 1 - 3 która to norma dotyczy odzie ży i materiałów 
stosowanych na blokach operacyjnych?. 

Uzasadnienie : Wymagana przez Zamawiaj ącego norma to wysoce specjalistyczne zalecenia dla odzie ży sterylnej stosowanej wy łącznie w 
obrębie pola operacyjnego i bloków operacyjnych. 
Wymagania dla fartuchów ochronnych z barier ą  biologiczną  podlegaj ą  normom EN 14605 i PN EN ISO 13688. Odzwierciedleniem tego faktu 
jest stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologii - kopia w za łączeniu 

ODPOWIEDZI 

Ad.! 

Kombinezon musi spe łniać  wymogi zawarte w SIWZ, formularzu cenowym (za ł . Nr 8) oraz w odpowiedziach na pytania. 

Ad.2 

Zamawiaj ący przyzna 40 pkt. dostawcy który zrealizuje dostaw ę  całości zamówienia w terminie 1 dnia od dnia zawarcia umowy. 

Ad.3 

Nie. 

Ad.4 

Zamawiaj ący wymaga dostawy kombinezonów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. 

Ad.5 

Opis jak w SIWZ. 

Ad.6 

Norma jest użyta w SIWZ i Formularzu cenowym (za ł . Nr 8). 



Ad.7 

Tak. 

Ad.8 

Tak, spe łniaj ąc wymogi w SIWZ. 

Ad.9 

Nie. Opis jak w SIWZ. 

Ad. 10 

Nie 

Ad. 11 

Nie. 

Ad. 12 

Zamawiający wymaga dostawy 100% podanej ilo ści kombinezonów i fartuchów ochronnych w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy, z tym że 10% 

należy dostarczyć  w okresie 2 dni od daty zawarcia umowy. 

Ad. 13 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną  zmian ę  umowy. Zamawiaj ący zwraca uwagę , że zgodnie z art. 38 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843), wykonawca mo że zwrócić  się  do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyjikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zadane pytanie stanowi nadu życie prawa do wyjaśnień  i defacto zmierza nie tyle do wyja śnienia budzących w ątpliwości postanowień  

SIWZ ile do „dopasowania" zapisów do możliwości ofertowych wykonawcy. 

Ad. 14 

Nie. 

Ad. 15 

Opis jak w SIWZ i odpowiedziach na pytania.. 

Ad. 16 



Zamawiaj ący poprzez dni robocze rozumie dni od poniedzia łku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy okre ś lonych w ustawie z dnia 18 
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z pó źn. zm .). 

Ad. 17 
Zamawiaj ący poprzez dni robocze rozumie dni od poniedzia łku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy okre ś lonych w ustawie z dnia 18 
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z pó źn. zm .). 

Ad. 18 

Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 19 

Zapis jak w projekcie umowy. 

Ad. 20 

Suma gwarancyjna OC dotyczy ca łości zamówienia. 

Ad. 21 

Nie. Zamawiaj ący wymaga następujących rozmiarów: M - 500 szt., L - 1585 szt., XL - 3000 szt., XXL - 2500 szt., XXXL - 1000 szt., które b ędą  podane w 

zmodyfikowanej SIWZ tj. Formularzu cenowym (za ł . Nr 8). 

Ad. 22 

Nie. Opis jak w SIWZ. 

Ad. 23 

Opis jak w SIWZ. 

Ad. 24 

Nie. Opis jak w SIWZ. 

Ad. 25 

Tak. 

Ad. 26 

Nie. Opis jak w SIWZ. 



W związku z powyższą  modyfikacj ą  SIWZ, Zamawiaj ący na podstawie art. 12 a ust.1 przed łuża termin składania ofert: 

By ło: 19.06.2020 r. godz. 09:00 
Powinno by ć : 06.07.2020 r. godz. 09:00 

Jak również  termin otwarcia ofert. 

By ło: 19.06.2020 r. godz. 09:30 
Powinno być : 06.07.2020 r. godz. 09:30 

oraz zmienia tre ść  Formularza cenowego za łącznik nr 8. 
By ło: 

L.p. Asortyment 
jeost. 

jednostkowa  
Ilość  sztuki Wartość  

VAT % 
Wartość  brutto Nazwa 

miary 
netto w (zł) opakowan netto w (zł ) w (zł) producenta 



Kombinezom ochronny lekki wykonany z laminatu 

(polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m', kolor bia ły z 

niebieskim oklejeniem szwów. Wyposa żony w kaptur z 

elastycznym wyko ńczeniem, gumkę  z ty ł u w pasie, w 

nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepn ą  patką . 
Ś rodek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z 

Rozporz ądzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. 

Spe łnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg 

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6 wg [N 13034:2005 + 
	

X 585  

A1:2009, klasa 2 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 

(klasa 6 Odporno ści na przenikanie ska żonych cieczy pod 

wpływem ci śnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporno ści a 

przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego 

kontaktu z substancjami zawieraj ą cymi ska żone ciecze, klasa 3 

odporno ści na przenikanie ska żonych ciek łych aerozoli, klasa 3 

odporno ści na przenikanie ska żonych cz ąstek sta łych), [N 

1149-5:2008. Produkt posiadaj ą cy oznakowanie CE. 



2 

Jednorazowy, ja łowy, pe łnobarierowy, fartuch chirurgiczny 

standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o 

gramaturze 45 g/m2. R ękaw zako ńczony elastycznym 

mankietem z dzianiny. Tylne cz ęści fartucha zachodz ą  na 
siebie. Posiada 4 wszywane troki o d ł ugo ści min.45 cm, 2 

zewnę trzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku 

umo ż liwiaj ącym zawi ązanie ich zgodnie z procedurami 

postę powania aseptycznego. Dodatkowo za pi ęcie w okolicy 

karku na rzep o d ł ugo ści 12,5 - 13 cm na jednej cz ęści fartucha 

i 6,5 -7,5 cm na drugiej cz ęści fartucha. Szwy wykonane 

techniką  ultrad źwi ę kową . Oznaczenie rozmiaru poprzez 

kolorow ą  lamówkę  oraz nadruk z rozmiarówk ą , zgodno ś ci ą  z 

norm ą  13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyj ęciu 

fartucha z opakowania. Do ka żdego fartucha do łą czone dwa 

ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m 2 . 

Fartuch wraz z r ęcznikami zawini ę ty w serwetk ę  w łókninow ą  o 

wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporno ść  na przenikanie cieczy 

53.3 cm H2O, wytrzyma ło ść  na wypychanie na sucho 227 kPa, 

wytrzyma łość  na rozci ąganie na mokro 99.7 N. Opakowanie 

typu papier-folia, posiadaj ąca 4 naklejki typu TAG 

s ł u żące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spe ł nia 

wymagania aktualnej normy PN EN 13795 1 - 3. Rozmiar: M-

1500 szt., L-4000 szt., XL- 5000 szt., XXL - 8000 szt.,XXXL - 1500 

szt. Produkt posiadaj ący oznakowanie CE. 

RAZEM: 

20 000 

Powinno b ć : 

L.p. 
%jwarto ścbruttoT 

 Nama 



8 585 1 

Kombinezom ochronny lekki wykonany z laminatu (polipropylen 

polietylen) o gramaturze minimum 63 g/m', kolor bia ły z oklejeniem 

szwów ta ś m ą . Wyposa żony w kaptur z elastycznym wyko ń czeniem, 

gumkę  z ty ł u w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty 

samoprzylepn ą  patką . Ś rodek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie 

z Rozporz ądzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, SB, H. 

Spe ł nione normy typ 4 wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN ISO" 

13982-1:2004 + A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 2 

wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporno ści na 

przenikanie ska żonych cieczy pod wp ływem ci ś nienia 

hydrostatycznego, klasa 6 Odporno ści na przenikanie czynników 

infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami 

zawieraj ącymi ska żone ciecze, klasa 3 odporno ści na przenikanie 

ska żonych ciek łych aerozoli, klasa 3 odporno ści na przenikanie 

ska żonych cz ąstek sta łych), [N 1149-5:2008.Rozmiar: M - 500 szt., L 

- 1585 szt., XL - 3000 szt., XXL - 2500 szt., XXXL - 1000 szt. Produkt 

posiadaj ący oznakowanie CE. 



Jednorazowy, ja łowy, pe ł nobarierowy, fartuch chirurgiczny standard 

wykonany z w łókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 45 

g/m2. R ę kaw zako ń czony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne 

części fartucha zachodz ą  na siebie. Posiada 4 wszywane troki o 

d ługo ści min.45 cm, 2 zewn ę trzne troki umiejscowione w 

specjalnym kartoniku umo ż liwiaj ącym zawi ą zanie ich zgodnie z 

procedurami post ępowania aseptycznego. Dodatkowo zapi ęcie w 

okolicy karku na rzep o d ł ugo ści 12,5 - 13 cm na jednej cz ęści 

fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej cz ęści fartucha. Szwy wykonane 

technik ą  ultrad źwi ę kową . Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorow ą  
lamówkę  oraz nadruk z rozmiarówk ą , zgodno ści ą  z norm ą  13795 i 

2 	 szt. 	 20 000 
zakresie procedur widoczny zaraz po wyj ęciu fartucha z opakowania. 

Do ka żdego fartucha do łączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 

cm, gramatura 56 g/m'. Fartuch wraz z r ęcznikami zawini ę ty w 

serwetkę  włókninową  o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporno ść  na 

przenikanie cieczy 53.3 cm H20, wytrzyma łość  na wypychanie na 

sucho 227 kPa, wytrzyma łość  na rozci ąganie na mokro 99.7 N. 

Opakowanie typu papier-folia, posiadaj ąca 4 naklejki typu TAG 

s ł u żące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spe łnia wymagania 

aktualnej normy PN EN 13795 1 - 3. Rozmiar: M-1500 szt., L-4000 

szt., XL- 5000 szt., XXL - 8000 szt., XXXL - 1500 szt. Produkt 

posiadaj ący oznakowanie CE. 

RAZEM: 

Pozostałe zapisy SIWZ i Formularza cenowego na „Dostawę  kombinezonów ochronnych lekkich i fartuchów ochronnych (chirurgicznych)" 
nie uległy zmianie. 

Zamawiaj ący informuje, że Modyfikacja SIWZ i Formularza cenowego zostanie zamieszczona w zak ładce przetargi pod w/w przetargiem na 
stronie internetowej WWW.scrrnits.pl  „ natomiast po ukazaniu si ę  Ogłoszenia o zmianie og łoszenia, Zamawiaj ący zamie ści ogłoszenie na stronie 
internetowej Zamawiaj ącego. 

Z UJ). Dyrektora 

mgr r nys ław Po 	ski 
Z 	c t 	 micznych 

wny Ksi ęgowy 


