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PYTANIA I ODPOWIEDZI 
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

 
„Dostawa artykułów jednorazowych” 

 
Numer sprawy: TP/161/2021 

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na: „Dostawa artykułów jednorazowych” numer sprawy: TP/161/2021 Świętokrzyskie 
Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  zgodnie z Art. 284 
ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi. 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 
Pytanie nr 1 (Zadanie nr 1 – dostawa masek ochronnych Poz.2) 
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na  zaoferowanie  
 półmasek filtrujących FFP3 z zaworem, posiadających europejską normę zharmonizowaną EN  
 149:2001 + A1:2009, posiadających graficzną instrukcję zakładania maski nadrukowaną na  
 opakowaniu zbiorczym (po 20szt.).  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w masek. Zamawiający podtrzymuje  opis jak w 
SWZ. 
 
Pytanie nr 2 (Zadanie nr 1, pozycja 1) 
Czy Zamawiający odstąpi od parametru „opakowanie z nadrukowaną graficznie instrukcją 
zakładania”? 
 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od parametru „opakowanie z nadrukowaną graficznie 
instrukcją zakładania”. 
 

Pytanie nr 3 (Zadanie nr 1, pozycja 2) 

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „opakowanie z nadrukowaną graficznie instrukcją 
zakładania”? 
 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od parametru „opakowanie z nadrukowaną graficznie 
instrukcją zakładania”. 
 

Pytanie nr 4 (Zadanie nr 1, pozycja 3) 

Czy Zamawiający dopuści maseczkę o wymiarach +/- 10% od podanych rozmiarów? 

Odpowiedź:   
Zamawiający nie wyraża zgody na maseczkę o wymiarach +/- od rozmiarów podanych jak w opisie 
zamówienia. Zamawiający podtrzymuje  opis jak w SWZ. 



Pytanie  nr 5 (Zadanie nr 3, pozycja 1) 
Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający z warstwami zewnętrznymi wykonanymi z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 30 g/m2 w kolorze niebiesko-granatowym (poniżej zdjęcie 
poglądowe) w rozmiarze 110 cm x 220 cm spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ? 
 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie dopuszcza koca ogrzewającego o przedstawionej powyżej gramaturze, Zamawiający 
podtrzymuje opis jak w SWZ. 
 
Pytanie  nr 6 (Zadanie nr 3, pozycja 2) 
Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający z warstwami zewnętrznymi wykonanymi z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 30 g/m2 w kolorze niebiesko-granatowym (poniżej zdjęcie 
poglądowe) w rozmiarze 110 cm x 220 cm spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ? 
 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie dopuszcza koca ogrzewającego o przedstawionej powyżej gramaturze, Zamawiający 
podtrzymuje opis jak w SWZ. 
 
Pytanie  nr 7 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na podział  zadania nr 1: „Dostawa masek ochronnych.” na dwa 
osobne zadania, a mianowicie pakiet składający się z półmasek filtrujących FFP2 i FFP3 oraz  osobny 
pakiet maseczki chirurgiczne(medyczne). Podzielenie pakietu na dwa odrębne pakiety zwiększy 
zdecydowanie konkurencyjność złożonych ofert i pozwoli zaproponować produkt wysokiej jakości, w 
konkurencyjnej cenie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na podział zadania nr 1 na dwa osobne zadania. Zamawiający wymaga 
złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ. 

Pytanie  nr 8 (Zadanie nr 3, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kocy o następujących parametrach: wymiary 110 x 
220 cm, zewnętrzna warstwa polipropylenu – 30 g/m2, reszta wymogów spełniona? 

 Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaoferowane parametry kocy. Opis zgodnie z wymogami w 
SWZ. 

Pytanie  nr 9 (Zadanie nr 3, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych kołder o następujących parametrach: 
wymiary 128 x 220 cm, na zewnątrz -  włóknina SMS o gramaturze min. 30 g/m2, wypełnienie – 
mieszanina poliestrowo-wiskozowa typu Molton o gramaturze min. 230 g/m2? 

        Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie jednorazowych kołder o wyżej przedstawionych 
parametrach. Opis zgodnie z wymogami w SWZ. 
 
Pytanie  nr 10 ( Zadanie 1, poz. 3) 

Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 
priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli 



Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej 
konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 3 z zadania nr 1. Opis zgodny z zapisami w 
SWZ. 
 
Pytanie  nr 11 (Zadanie 1, poz. 3) 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe z przeliczeniem wartości w 
górę. Opis zgodny z SWZ. 
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