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PYTANIA I ODPOWIEDZI  

DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

„Dostawę masek ochronnych FFP3” 

 Numer sprawy: TP/360/2021 

 
W związku z zapytaniem dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Dostawę masek ochronnych FFP3” numer sprawy: TP/360/2021 Świętokrzyskie 

Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  zgodnie z Art. 284 

ust. 6 ustawy pzp. przekazuje jego treść i odpowiedź. 

 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Pytanie nr 1 – dotyczy opisu przedmiotu zamówienia  

 

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek 4- 

warstwowych z dodatkowym filtrem z nanowłókna, które z powodzeniem można  

uznać za alternatywę dla masek FFP2/FFP3. Jako jedyne w Europie posiadają  

potwierdzoną przez laboratorium Nelson Labs przepuszczalność wirusów (VFE >99%)  

o średnicy 0,025 – 0,027 μm (średnica koronawirusa wynosi 0,12 μm). Maska ma  

wymiar 100 x 180mm, wykonana jest z 3 warstw włókniny polipropylenowej  

(Spunbond + Meltblow + Spunbond) oraz dodatkowej warstwy z wysokiej jakości 

nanowłókien. Dzięki elastycznym gumkom, wszytemu usztywnieniu oraz zakładkom 

(harmonijka) w środkowej części, maseczkę łatwo można dopasować do kształtu twarzy. 

Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG. 

Typu IIR, zgodnie z EN 14683:2019. Na opakowaniu brak graficznej instrukcji zakładania – 

opakowanie handlowe a’50 sztuk. Wyrażając zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego 

produktu, otrzymają Państwo wysokiej jakości maskę, dającą możliwie najwyższą ochronę, 

rekomendowaną przez Polską Federację Szpitali.  

Odpowiedź: Minimalne wymagania zostały określone w SWZ i oferowany produkt musi 

je spełniać. 

 

Pytanie nr 2 – dotyczy dokumentów przedmiotowych  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w celu potwierdzenia zgodności produktu z 

wymogami SWZ deklaracji zgodności, gdyż w przypadku produktu będącego wyrobem 

medycznym klasy I nie ma konieczności posiadania certyfikatu.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ. 

 

Pytanie nr 3 – dotyczy dokumentów przedmiotowych  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w celu potwierdzenia zgodności produktu z 

wymogami SWZ raportu z badań przeprowadzonych przez wyspecjalizowane laboratorium na 

potwierdzenie skuteczności filtracji wirusowej (VFE)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ. 



Pytanie nr 4  

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie:                                                                                     

Maski pakowane w kartonowym opakowaniu zbiorczym (30szt.), w nim 6 foliowych 

woreczków, w każdym po 5 masek. Instrukcja zakładania maski nadrukowana na 

kartonowym opakowaniu zbiorczym.                                                                                    

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis jak w SWZ. 

Pytanie nr 5  

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie:                                                                                  

Maski pakowane w kartonowym opakowaniu zbiorczym, w nim 7 szt. masek dodatkowo 

zapakowanych w foliowy woreczek zbiorczy. Instrukcja zakładania maski nadrukowana na 

kartonowym opakowaniu zbiorczym.                                                                                      

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis jak w SWZ. 

Pytanie nr 6 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie:                                                                                          

Maski pakowane w kartonowym opakowaniu zbiorczym 30 szt.  lub 7 szt. (jak w punkcie 1 i 

2) z dodatkową ulotką papierową po 1 szt. w każdym opakowaniu kartonowym.          

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis jak w SWZ. 

Pytanie nr 7 

Czy zamawiający dopuszcza i wymaga maskę o parametrach podanych poniżej: 

• Półmaska filtrująca klasy FFP3 certyfikowana, jako środek ochrony indywidualnej (PPE 

klasy III). 

• Oferowana maska o dwupanelowej konstrukcji, zbudowana z 5 warstw, mocowana na 

elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa dla odpowiedniego dopasowania, bez 

zaworu wydechowego. Maska służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed 

szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza. 

• Maska zbudowana 5 warstw filtracyjnych 

• Klasa: FFP3 

• Skuteczność filtracji >99% 

• Mocowanie: na gumki 

• Klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 

• Środek Ochrony Indywidualnej - kategoria III wg Reg. 2016/425 

• Maska posiadająca Certyfikat CE 

Odpowiedź: Minimalne wymagania zostały określone w SWZ i oferowany produkt musi 

je spełniać. 

Pytanie nr 8 

Czy zamawiający dopuści maskę bez zaworu?                                                                     

Odpowiedź: Minimalne wymagania zostały określone w SWZ i oferowany produkt musi 

je spełniać. 



Pytanie nr 9 

Czy zamawiający dopuści maskę bez pianki uszczelniającej?                                                

Odpowiedź: Minimalne wymagania zostały określone w SWZ i oferowany produkt musi 

je spełniać. 

Pytanie nr 10 

 

Czy Zamawiający dopuści półmaskę posiadającą certyfikat na zgodność z normą EN 

149:2001 + A1:2009 wydany przez uznaną europejską jednostkę notyfikowaną BSI, którego 

badania miały miejsce w latach 2016-2018 i są ważne do końca obowiązywania certyfikatu tj. 

05.2023r.? Raport z badań jest pełny, jest wykonany zgodnie z obowiązującymi obecnie 

przepisami i obejmuje wymagany przez Zamawiającego termin luty 2020.                            

Odpowiedź: Minimalne wymagania zostały określone w SWZ i oferowany produkt musi 

je spełniać. 
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