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PYTANIA i ODPOWIEDZI 

  

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę środków ochrony indywidualnej ” , nr sprawy: TP/58/2021.             

     

Zgodnie z art. 284 ust. 6. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień                                            

 

Pytanie nr 1 – dotyczy pozycji nr 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu. Obecnie 

na rynku występuje ogromny problem z dostępnością rękawiczek, w związku z czym wiele 

firm nie będzie mogło złożyć oferty, mając na względzie, że nie będą w stanie rzetelnie 

wywiązać się z realizacji umowy. Zgoda Zamawiającego na wydzielenie pozwoli na 

przystąpienie do pozostałych pozycji większej liczbie Wykonawców, co znacznie zwiększy 

konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne 

gospodarowanie środkami publicznymi.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2 – dotyczy pozycji nr 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej z 

gumkami typu KN95 będącej wyrobem medycznym (8% VAT), technicznie zgodnym z 

wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Wyrób klasy I typu 

IIR zgodnie z EN 14683 - posiada poziom filtracji BFE ≥ 98% (testy zgodnie z EN149 z 

niezależnego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami EN149 dla 

masek FFP2, a nawet wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z 

wymaganiami dla masek FFP3). Maska wykonana z wielowarstwowej włókniny, posiadająca 

sztywnik dla formowania półmaski w obrębie nosa, zakładana na elastyczne gumki. 

Oznaczenie CE potwierdzone w dokumentacji.  

Odpowiedź: Opis jak w SWZ. 

 

Pytanie nr 3 – dotyczy pozycji nr 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha? Fartuch 

chirurgiczny, jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy wykonany z włókniny hydrofobowej typu 

SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. 

Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiadający 4 wszywane troki o długości 30 i 65cm, 

2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich 

zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na 

rzep o długości 10-12,5cm cm na jednej części fartucha i 2,5cm na drugiej części fartucha. 

Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru i rodzaju poprzez nadruk 

bezpośrednio na fartuchu, zgodność z normą 13795 i zakres procedur widoczny zaraz po 

wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 40 cm H2O, wytrzymałość 

na wypchanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na 90N. Opakowanie typu 

papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji 

medycznej. Spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3 (lub równoważne). 

Rozmiar: M - 500 szt. L- 1500 szt., XL - 3000 szt., XXL - 3000 szt. Zarejestrowany jako 

wyrób medyczny, posiadający oznakowanie CE.  

Odpowiedź: Opis jak w SWZ. 

 



Pytanie nr 4 – dotyczy pozycji nr 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych ochraniaczy na obuwie? 

Jednorazowe, wysokie ochraniacze na obuwie wykonane z laminatu włóknin spundbond PP-

film mikroporowatego PP/PE o gramaturze 53 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami 

normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej 

wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. 

Cechy produktu: - na górze wszyta nieuciskająca gumka ściągająca - dodatkowe wiązania 

powyżej kostki - taśmy antypoślizgowe w podeszwie - rozmiar uniwersalny: wysokość 50cm, 

długość stopy 40cm - kolor biały - opakowanie foliowe zawierające 20 szt. Produkt 

zakwalifikowany jako wyrób medyczny (VAT 8%) klasy I, reguła 1. 

Odpowiedź: Opis jak w SWZ. 

 

Pytanie 5 – załącznik nr 5 

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o   

wydzielenie  poz. 4 z załącznika nr 5 i utworzenie z niej osobnego zadania. 

Ponadto prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych, sterylnych posiadających 

zapięcia w okolicy karku na rzep o długości 6,5 cm i 4,5 cm na drugiej stronie fartucha. 

Oznaczenie rozmiaru na pojedynczym opakowaniu fartucha ,biała lamówka. Na opakowaniu 

2 naklejki typu TAG do wklejenia do dokumentacji. Proponowane  przez nas fartuchy 

spełniają pozostałe wymagania SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6 

Czy zamawiający dopuści półmaskę w całości spełniającą opis zamówienia posiadającą 

certyfikat badania typu EU wydany przez CIOP w 2019r. 

Odpowiedź: Wymogi zgodnie z opisem w SWZ. 

 

Pytanie 7 

Jesteśmy polskim producentem fartuchów pełnobarierowych produkowanych z materiału 

SMS 35 . Posiadamy certyfikację tego produktu w zakresie zgodności z wyrobami 

medycznymi . Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający  dopuści  na zasadzie 

równoważnej: fartuch chirurgiczny jednorazowy wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 

g.m2, gdzie mankiety zakończone są elastycznym mankietem z dzianiny  , tylne części 

fartucha zachodzą na siebie , posiada wszywane troki zewnętrzne , oraz spięci typu rzep w 

okolicy karku . Szwy wykonane klasyczną technologią czelne w zakresie ochrony barierowej. 

Każdy fartuch posiada wklejoną etykietę z rozmiarami i normami które spełnia . Każdy 

fartuch pakowany jest oddzielnie w tobie foliowej z załaczoną etykietą produktu Spełnia 

normę PN EN 13795-2 , posiada polski certyfikat wydany przez Instytut Łukasiewicza w 

Polsce  .?  

Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami zawartymi w SWZ. 

 

Pytanie 8. 

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. 

Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców 

działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie 

wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność 

rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 

oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



Pytanie 9 

Pozycja 3 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji na półmaski do oddzielnego pakietu. 

Umożliwi to złożenie ofert większej ilości Wykonawców.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 10 

Pozycja 3 – Prosimy o potwierdzenie, że opisane parametry jakościowe półmaski maja być 

zgodne z wymaganą normą EN 149:2001 + A1:2009. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia parametrów opisanych w SWZ. 

 

Pytanie 11 

Pozycja 3 – Prosimy o dopuszczenie masek pakowanych pojedynczo. 

Odpowiedź: Opis jak w SWZ .   

 

Pytanie 12        

Pozycja 3 – Prosimy o dopuszczenie masek pakowanych a’20 sztuk. 

Odpowiedź: Nie, opis jak w SWZ. 

 

Pytanie 13 

Pozycja 4 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji na fartuchy do oddzielnego pakietu. 

Umożliwi to złożenie ofert większej ilości  Wykonawców. 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 14 

Pozycja 4  - prosimy o dopuszczenie fartucha posiadającego dwa wszywane troki o długości 

ok 60 cm i dodatkowym zapięciem na karku w postaci rzepa o długości 12 cm na jednej 

części fartucha i 6 cm na drugiej części fartucha. 

Odpowiedź: Wymagania zgodnie z opisem w SWZ. 

 

Pytanie 15 

Pozycja 4  - prosimy o dopuszczenie fartucha posiadającego oznaczenie rozmiaru na 

opakowaniu oraz wewnątrz fartucha poprzez nadruk 

Odpowiedź: Opis zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 16 

Pozycja 4 – Prosimy o potwierdzenie, że opisane parametry jakościowe fartucha być zgodne z 

wymaganą normą PN-EN 13795 1-3 

Odpowiedź: Opis jak w SWZ, przywołana norma jest wymieniona w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie 17 

Pozycja 4 – prosimy o dopuszczenie fartucha z trzema etykietami typu TAG 

Odpowiedź: Wymagania zgodnie z opisem w SWZ. 

 

Pytanie 18 

Pozycja nr 1 

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, nitrylowe, 

niesterylne, polimeryzowane, w kolorze niebieskim, powierzchnia teksturowana na końcach 

palców. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10-0,12mm, 0,07-0,08mm, mankiet 0,05-

0,07mm. AQL 1,0. Zgodne z wymaganymi normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, 



EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów, wirusów zgodne z normami EN 

ISO 374-5, odporne na przenikanie min. 3 substancji chemicznych w/g EN 16523-1, min. 15 

cytostatyków potwierdzone dokumentem jednostki niezależnej. Rękawiczki zarejestrowane 

jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ B. Dopuszczone do 

kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków 

chemicznych: MBT, ZMBT, BHT,BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z 

jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie krwi syntetycznej - potwierdzone badaniami 

wystawionymi przez jednostkę niezależną. Opakowanie zróżnicowane kolorystycznie w 

zależności od rozmiaru. Opakowania po 100 szt.  

Odpowiedź: Nie, przedmiot zamówienia ma odpowiadać opisowi w SWZ. 

 

Pytanie 19 

Pozycja nr 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego posiadającego 

rzep o długości 12 cm na jednej części fartucha i 6 cm na drugiej części , bez oznaczenia 

rozmiaru kolorową lamówką posiadający nadruk rozmiaru na fartuchu oraz na opakowaniu. 

Opakowanie typu papier folia posiadające 3 naklejki typu TAG służące do wklejania 

dokumentacji medycznej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ . 

Odpowiedź: Wymagania zgodnie z opisem w SWZ. 
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