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PYTANIA I ODPOWIEDZI  

DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 
 

„Dostawę środków ochrony indywidualnej” 
 

 Numer sprawy: TP/381/2020 

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Dostawę środków ochrony indywidualnej” numer sprawy: TP/381/2020 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  

zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi. 

 

 

 

PYTANIA 

 

Pytanie nr 1 – dotyczy poz. nr 3  
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz.3 tj. kombinezon ochronny do oddzielnego 
pakietu. Pozwoli to na otrzymanie większej ilości ofert. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 2 – dotyczy poz. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści kombinezon o gramaturze 55g spełniający pozostałe zapisy 
SIWZ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. Opis jak w SIWZ. 
  
Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający w post. TP/381/2020 dopuści wycenę na pozycje co umożliwiłoby 
złożenie korzystniejszej oferty? 
Odpowiedź 
Nie. 
 
Pytanie nr 4 – dotyczy SIWZ. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie celem potwierdzenia zdolności technicznej 
lub zawodowej wykonawcy: 2 referencji na dostawę wyrobów medycznych w tym m.in. 
środków ochrony indywidualnej dla służb ratownictwa medycznego na kwotę 
200 000,00 zł brutto każda?  
Odpowiedź 
 Zamawiający nie wyraża zgody. Wymogi jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 5  
Czy celem uzyskania najkorzystniejszej cenowo oferty oraz zapewnienia  



obiektywizmu, zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców, przy jednoczesnym utrzymaniu standardu jakości produktów 
zamawiający zezwoli na:  

1. Półmaski ochronne FFP2 zgodne z wymaganymi normami EN 149:2001 + 
A1:2009 bez pianki w części nosowej dla produktu, który jest miękko 
wykończony i formowalny?      
Odpowiedź 

Opis jak w SIWZ. 
 

      2.    Produkty w większych opakowaniach (po 20 szt.), z zastrzeżeniem, że każdy z  
             produktów będzie fabrycznie zapakowany osobno gwarantując bezpieczeństwo  
             produktu? 

      Odpowiedź 
Opis jak w SIWZ. 
 

      3.   Rozdzielenie poszczególnych pozycji na osobne pakiety celem zwiększenia  
            konkurencyjności, a tym samym zwiększenia szans na uzyskanie lepszej cenowo  
            oferty? 

     Odpowiedź 
Nie, zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie nr 6 – dotyczy poz. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kombinezonów w rozmiarze XXL zamiast XXXL? 
Odpowiedź 
Nie, wymogi jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 -  dotyczy poz. 1  
1. Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty na produkt równoważny z 
półmaską filtrującą  FFP2 NR polskiego producenta, zarejestrowaną jako środek 
ochrony indywidualnej klasy III, zgodną z wymaganiami normy EN 149:2001 + 
A1:2009 dodatkowo zarejestrowaną jako wyrób medyczny i zgodną z normą EN 
14683 dla typu I, II, IIR o następujących właściwościach: 
-  o działaniu aktywno-pasywnym,  
- w kształcie maski medycznej, 
- bez zaworu, o niskich oporach oddechowych gwarantujących komfort 
oddychania, 
- wielowarstwowej ( warstwy wewnętrzna i zewnętrzna wykonane z włókniny 
osłonowej typu  
   Spund-Bond, warstwy filtracyjne wykonane z włókniny filtracyjnej typu Melt-Blown )  
- o potwierdzonej skuteczności filtracji wobec aerozoli i cząstek stałych na poziomie ≥ 
94%,  
- o poziomie filtracji bakteryjnej BFE ≥ 99%, 
- o potwierdzonej skuteczności filtracji na poziomie cząsteczki koronawirusa,  
- półmaska ze zintegrowanym zaciskiem nosowym, zabezpieczonym piankową 
uszczelką,  
- mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego 
przylegania   
  do twarzy oraz eliminacji ucisku uszu,  
- nieuczulająca, kolor biały, niebieski lub zielony, 



- pakowaną indywidualnie z nadrukowaną na każdym opakowaniu jednostkowym 
instrukcją  
   użytkowania, 
- przeznaczona do użycia na 8 godzin w środowisku medycznym? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty spełniającej co najmniej wymagania opisane w 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 8 -  dotyczy poz. nr 2  
1. Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty na produkt równoważny z 
półmaską filtrującą  FFP2 NR polskiego producenta, zgodną z wymaganiami normy EN 
149:2001 + A1:2009 oraz zgodną z normą EN 14683 dla typu I, II, IIR o następujących 
właściwościach: 
-  o działaniu aktywno-pasywnym,  
- w kształcie maski medycznej, 
- bez zaworu, o niskich oporach oddechowych poprawiających komfort 
oddychania,  
- wielowarstwowej ( warstwy wewnętrzna i zewnętrzna wykonane z włókniny 
osłonowej typu  
  Spund-Bond, warstwy filtracyjne wykonane z włókniny filtracyjnej typu Melt-Blown )  
- o potwierdzonej skuteczności filtracji wobec aerozoli i cząstek stałych na poziomie ≥ 
99%,  
- o poziomie filtracji bakteryjnej BFE ≥ 99%, 
- o potwierdzonej skuteczności filtracji na poziomie cząsteczki koronawirusa,  
- półmaska ze zintegrowanym zaciskiem nosowym, zabezpieczonym piankową 
uszczelką,  
- mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego 
przylegania  
  do twarzy oraz eliminacji ucisku uszu,  
- nieuczulająca, kolor biały, niebieski lub zielony, 
- przeznaczona do użycia na 8 godzin w środowisku medycznym? 
Odpowiedź 
Oferta musi spełniać co najmniej wymagania opisane w SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 –dotyczy poz. nr 1 i 2 
Czy Zamawiający w związku z tym, że półmaski filtrujące będące przedmiotem  w/w 
postępowania będą użytkowane przez personel medyczny w jednostce służby zdrowia 
wymaga aby: 
- półmaski FFP2 i FFP3 spełniały zarówno normę EN 149:2001 + A1:2009 jak i normę 
EN    
   14683 dla typu I, II, IIR  - były zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I,  
- były indywidualnie pakowane dla zapewnienie czystości biologicznej oraz 
zapobieganiu  
    zakażeniom krzyżowym? 
Odpowiedź 
Opis wymogów wg SIWZ. 
 
Pytanie nr 10 –dotyczy poz. nr 1 i 2 



Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga spełnienia wg normy 
EN 149    pkt. 9 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 art. 
17 pkt.3 oznakowania w sposób czytelny i trwały na pojedynczej półmasce 
następującymi cechami: 
- nazwą, znak handlowy lub inny element identyfikujący producenta 
- znakowaniem identyfikującym typ 
- numerem i rokiem publikacji niniejszej Normy Europejskiej 
 - klasyfikacją,  
- oznakowanie znakiem CE produktu wraz z numerem identyfikacyjnym jednostki  
   notyfikowanej? 
Odpowiedź 
Wymogi minimalne jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 11  
Zwracamy się z prośba o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty na pozycje 1 i 2 tzn. 
wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego rozpatrywania? Obecny opis pakietu 
uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert wielu Oferentom, co nie jest 
uzasadnione ekonomicznie dla Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na podział zamówienia. 
 
Pytanie nr 12 – dotyczy wymogów SIWZ 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie wymogu dostarczenia do  2 referencji z jednostek 
służby zdrowia do wartości 500 tyś. każda? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. Wymogi jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 13  
W związku z zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu na „Dostawę środków ochrony 
indywidualnej” i treścią SIWZ, jako Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w 
przedmiotowym postępowaniu, wnosimy do Zamawiającego o: 
1) Wyłączenie asortymentu pod Lp. 1 oraz 2 do oddzielnego pakietu nr 1 a asortymentu 
z Lp. 3 do oddzielnego pakietu nr 2 
Odpowiedź 
Nie zgodnie z SIWZ 
 
2) Wyrażenie zgody na składanie ofert częściowych na w/w wydzielone pakiety poprzez 
zmianę treści pkt 4 SIWZ 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
3) Zmianę warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.4.2 SIWZ poprzez 
podzielenie kwoty sumy wykazanych dostaw środków ochrony indywidualnej 
proporcjonalnie do wartości pakietów asortymentu wydzielonych jak wyżej 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



4) Zmianę kwoty wadium określonej w pkt 17.1 SIWZ poprzez podzielenie kwoty 
wadium 
proporcjonalnie do wartości pakietów asortymentu wydzielonych jak wyżej. 
Powyższy wniosek motywujemy faktem, że na asortyment podzielony na 
zaproponowane 
pakiety swoją ofertę złoży większa ilość wykonawców, co zapewni zamawiającemu 
uzyskanie 
bardziej konkurencyjnych cen ofert, a także zapewni wykonanie zamówienia 
autonomicznie dla 
pakietów i zwiększy bezpieczeństwo terminowej realizacji dostaw wyrobów 
stanowiących ochronę 
personelu medycznego w czasie epidemii. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 14  
 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pakietu na kombinezony? Taki 
podział  
    zdecydowanie zwiększy konkurencyjność ofert.  
 Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
2. Zamawiający wymaga: „2 referencje na dostawę środków ochrony indywidualnej dla 
służb ratownictwa medycznego na łączną kwotę min. 1.000.000,00 zł.” Prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający uzna za równoważne dostawy zrealizowane dla 
placówek służby zdrowia bez względu na ich charakter (tj. bez ograniczenia wyłącznie 
do służb ratownictwa medycznego). Wymóg jest aktualnie nadmiernie ograniczający – 
co do zasady należyta realizacja winna być wystarczającym potwierdzeniem, dlatego 
zwracamy się z prośbą o uznanie prośby. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody. Wymogi jak w SIWZ. 

 
3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu referencji wobec wykonawcy, który w terminie     
     składania ofert współpracuje (posiada aktywną umowę) lub współpracował w 
okresie 3 lat przed terminem składania ofert z Zamawiającym? 
Odpowiedź 
Nie. Wymogi jak w SIWZ. 

4. Czy zamawiający dopuści kombinezon ochronny jako środek ochrony indywidualnej  
      kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady(UE) 2016/425, typ 3B, 4B, kolor 
biały z niebieskim oklejeniem szwów, gramatura 63 g/m2. Kombinezon posiada 
spełnione normy typu 3 oraz 4 wg EN 14605:2005+A1;2009, klasa 2 wg EN 2:2002, EN    
      14126:2003+AC:2004( klasa min. 6 odporności na przenikanie skażonych cieczy pod  
      wpływem ciśnienia hydrostatycznego, Klasa min. 6 odporności na przenikanie 
czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami 
zawierającymi skażone  
     ciecze, klasa min. 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa min 



3 odporności na przenikanie na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-
5:2008. Produkt posiadający oznakowanie CE oraz certyfikat badania typu UE z 
jednostki notyfikowanej potwierdzający powyższe parametry. Zgodnie z informacją 
zamieszczoną na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut 
Badawczy najczęściej do ochrony przed czynnikami biologicznym stosowane i 
rekomendowane są typy odzieży: 3 i 4.  
Odpowiedź  
Wymogi jak w SIWZ. 
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