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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 

 

PYTANIE NR 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych kombinezonów?  

Kombinezon ochrony chemicznej kategorii III w rozmiarze XL  

Jednoczęściowy kombinezon z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu zakryty listwą z 

taśmą klejącą, elastycznymi mankietami w nadgarstkach, kostkach, kapturze oraz ściągaczem 

w talii; szwy zgrzewane, kolor biały. bez ochraniaczy na obuwie. Zgodny z wymaganiami 

zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków 

ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający 

ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: 

Poziomy wydajności  
EN 14605  Typ 4  Działanie ochronne przed 

rozpyleniem  

EN ISO 13982-1  Typ 5  Ochrona przed cząstkami 

stałymi unoszącymi się w 

powietrzu  

EN 13034  Typ 6  Ograniczona ochrona przed 

niewielkim rozpryskiem, 

płynnym aerozolem lub 

niskim ciśnieniem, 

rozpryskami o małej objętości  

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z treścią SIWZ. 

 

PYTANIE NR 2: 

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, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność 

z wymogami EN149 dla masek FFP2, a nawet wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z 

wymaganiami dla masek FFP3). Oznakowanie CE potwierdzone dokumentami. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z treścią SIWZ. 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 2 

 

PYTANIE NR 1: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych 

zgodnych z normami PN-EN 420, PN-EN 455, PN-EN 374 – 1 (z wył. 5.3.2), PN-EN 374 – 2, ASTM F 1671 

Zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I. 

 



 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zgodnie z modyfikacją nr 2 do SIWZ, wymaga rękawic diagnostycznych nitrylowych 

bezpudrowych zgodnych z normami PN-EN 420, PN-EN 455, PN-EN 374 – 1 (z wył. 5.3.2), PN-EN 374 – 2, 

ASTM F 1671 zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść: 

a) SIWZ, 

Do Punktu 3 Rozdziału XVI SIWZ „Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty” dodaje 

się ppkt d) „Dokumenty (deklaracje zgodności UE/certyfikację CE/certyfikację badania typu UE), na 

potwierdzenie, że zaoferowane produkty spełniają wymagane normy, dla których te normy są określone 

w formularzach asortymentowo-cenowych - Zamawiający  opisując przedmiot zamówienia przy pomocy 

określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania 

równoważne  z opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że 

oferowany przez niego asortyment spełnia wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich 

specyfikacji technicznych.”, 

b) Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,  

Zmienia się treść §4 ust. 11 ppkt a) z „potwierdzone zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i 

podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania” na  „potwierdzone 

zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do 

obrotu i do używania oraz deklaracje zgodności UE/certyfikację CE/certyfikat badania typu UE”, 

c) Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ, 

Zmienia się treść pozycjach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

PYTANIE NR 2: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści: 

 

Siła Wyższa 

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w 

szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron 

oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia 

proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, 

epidemie, akty administracji państwowej itp. 

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i 

ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji 

Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z 

Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla 

realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 

4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 

wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz 

płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 

5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony 

postanowiły inaczej. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z treścią SIWZ. 

Opis siły wyższej Zamawiający uwzględnił w § 11 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 3 

 

PYTANIE NR 1: 

Dotyczy - Pakiet II poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 50szt z przeliczeniem podanych ilości? 

 

ODPOWIEDŹ: 



 

Zgodnie z pkt 9 Rozdziału IV treści SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zbiorczych innej 

wielkości i przeliczenie ilości. Ogólna ilość produktu ma być nie mniejsza niż podana w załącznikach nr 6 - 13 do 

SIWZ, a oferowana ilość opakowań ma być liczbą całkowitą. Jeżeli po przeliczeniu opakowań wyjdzie liczba 

ułamkowa to Wykonawca ma ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania. Zaoferowanie innych opakowań 

należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 6 - 13 do SIWZ. W pozycji 

„wielkość oferowanego opakowania” należy wpisać liczbę produktów w opakowaniu oraz ilość opakowań. 

 

PYTANIE NR 2: 

Dotyczy – Pakiet II poz.1 

W związku z pojawieniem się na rynku masek, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o 

potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje masek zgodnych z normą PN- EN 14683:2019 + AC:2019 Maski 

medyczne. Wymagania i metody badań, co ma być potwierdzone raportem z badań  z jednostki niezależnej 

posiadającej akredytację na badania na zgodność z tą normą oraz załączenia tego raportu do oferty przetargowej? 

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim do masek medycznych znajduje zastosowanie norma 

PN-EN14683:2019 +AC:2019 Maski medyczne. Wymagania i metody badań.  Norma definiuje konstrukcję, 

projekt, metody i kryteria badania masek oraz dzieli produkty na różne typy co wskazuje obszary zastosowania 

tych produktów. Żądanie potwierdzenia zgodności z normą PN-EN14683:2019 +AC:2019 gwarantuje 

Zamawiającemu otrzymanie  rozwiązania, które w sposób prawidłowy zapewniają dbałość o ograniczenie 

przenoszenia czynników zakaźnych z personelu na pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych 

sytuacjach medycznych. Chcemy wyjaśnić, iż wskazana norma wprost wskazuje typy masek oraz definiuje m.in. 

taki parametr jak BFE tj. skuteczność filtracji bakteryjnej w %. Jest to jeden z elementów decydujący o typie a co 

z tym związane obszarze stosowania produktu. Zgodnie z zapisami normy w obszarze bloku operacyjnego oraz 

obszarów o podobnych wymaganiach stosowane powinny być maski typu II lub IIR. W związku z powyższym w 

trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien nabyć rozwiązania spełniające 

wymagania normatywne. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zgodnie z modyfikacją nr 2 do SIWZ wymaga masek zgodnych z normą PN- EN 14683:2019 + 

AC:2019 Maski medyczne, bez konieczności potwierdzenia raportem z badań. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść: 

a) SIWZ, 

Do Punktu 3 Rozdziału XVI SIWZ „Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty” dodaje 

się ppkt d) „Dokumenty (deklaracje zgodności UE/certyfikację CE/certyfikację badania typu UE), na 

potwierdzenie, że zaoferowane produkty spełniają wymagane normy, dla których te normy są określone 

w formularzach asortymentowo-cenowych - Zamawiający  opisując przedmiot zamówienia przy pomocy 

określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania 

równoważne  z opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że 

oferowany przez niego asortyment spełnia wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich 

specyfikacji technicznych.””, 

b) Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,  

Zmienia się treść §4 ust. 11 ppkt a) z „potwierdzone zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i 

podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania” na  „potwierdzone 

zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do 

obrotu i do używania oraz deklaracje zgodności UE/certyfikację CE/certyfikat badania typu UE”, 

c) Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, 

Zmienia się treść pozycji nr 1. 

 

PYTANIE NR 3: 

Dotyczy – Pakiet III poz.1 

 

Czy Zamawiający dopuści kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 

63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów.  Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, 

gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek  ochrony 

indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i 

poziomy ochrony EN ISO 13688:2013,  typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 

+ A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 



 

6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a 

przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone 

ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie 

skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie ze specyfikacją SIWZ. 

 

PYTANIE NR 4: 

Dotyczy – Pakiet IV poz.1 

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m2? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie ze specyfikacją SIWZ. 

 

PYTANIE NR 5: 

Dotyczy – Pakiet IV poz.1 

Czy Zamawiający dopuści fartuch z długim rękawem zakończonym poliestrowym mankietem? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie ze specyfikacją SIWZ. 

 

PYTANIE NR 6: 

Dotyczy – Pakiet IV poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z pkt 9 Rozdziału IV treści SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zbiorczych innej 

wielkości i przeliczenie ilości. Ogólna ilość produktu ma być nie mniejsza niż podana w załącznikach nr 6 - 13 do 

SIWZ, a oferowana ilość opakowań ma być liczbą całkowitą. Jeżeli po przeliczeniu opakowań wyjdzie liczba 

ułamkowa to Wykonawca ma ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania. Zaoferowanie innych opakowań 

należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 6 - 13 do SIWZ. W pozycji 

„wielkość oferowanego opakowania” należy wpisać liczbę produktów w opakowaniu oraz ilość opakowań. 

 

PYTANIE NR 7: 

Dotyczy – Pakiet VI poz.1 

Czy Zamawiający dopuści czepek  w kształcie standardowego beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o 

gramaturze 18g/m2, przyjemny w dotyku. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego 

wyjmowanie pojedynczych sztuk. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż dopuści czepek  w kształcie standardowego beretu wykonany z włókniny 

polipropylenowej o gramaturze 18g/m2, przyjemny w dotyku. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika 

umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. 

W załączniku nr 11 do SIWZ stanowiący załącznik nr…. do umowy nr ZP/PN/…/2020 w nazwie asortymentu, 

należy wpisać „Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2.” 

 

 

 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 4 

 

PYTANIE NR 1: 

Czy zamawiający wydzieli poz.1 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: 

Zgodnie ze specyfikacją SIWZ. 

 

PYTANIE NR 2: 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.  

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z pkt 9 Rozdziału IV treści SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zbiorczych innej 

wielkości i przeliczenie ilości. Ogólna ilość produktu ma być nie mniejsza niż podana w załącznikach nr 6 - 13 do 

SIWZ, a oferowana ilość opakowań ma być liczbą całkowitą. Jeżeli po przeliczeniu opakowań wyjdzie liczba 

ułamkowa to Wykonawca ma ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania. Zaoferowanie innych opakowań 

należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 6 - 13 do SIWZ. W pozycji 

„wielkość oferowanego opakowania” należy wpisać liczbę produktów w opakowaniu oraz ilość opakowań. 

 

PYTANIE NR 3: 

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m2,  długi rękaw, zakończony lekką 

elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie ze specyfikacją SIWZ. 

 

PYTANIE NR 4: 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z pkt 9 Rozdziału IV treści SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zbiorczych innej 

wielkości i przeliczenie ilości. Ogólna ilość produktu ma być nie mniejsza niż podana w załącznikach nr 6 - 13 do 

SIWZ, a oferowana ilość opakowań ma być liczbą całkowitą. Jeżeli po przeliczeniu opakowań wyjdzie liczba 

ułamkowa to Wykonawca ma ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania. Zaoferowanie innych opakowań 

należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 6 - 13 do SIWZ. W pozycji 

„wielkość oferowanego opakowania” należy wpisać liczbę produktów w opakowaniu oraz ilość opakowań. 

 

PYTANIE NR 5: 

Czy zamawiający wymaga fartuchy z  certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX% 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie ze specyfikacją SIWZ. 

 

 

 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 5 

 

PYTANIE NR 1: 

Czy Zamawiający wymaga masek medycznych typu II według aktualnej normy PN EN 14683:2019 zgodnie z 

wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych umieszonymi na stronie Ministerstwa 

Zdrowia? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zgodnie z modyfikacją nr 2 wymaga masek medycznych typu II według aktualnej normy PN EN 

14683:2019 zgodnie z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych umieszonymi na 

stronie Ministerstwa Zdrowia. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść: 

a) SIWZ, 

Do Punktu 3 Rozdziału XVI SIWZ „Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty” dodaje 

się ppkt d) „Dokumenty (deklaracje zgodności UE/certyfikację CE/certyfikację badania typu UE), na 



 

potwierdzenie, że zaoferowane produkty spełniają wymagane normy, dla których te normy są określone 

w formularzach asortymentowo-cenowych - Zamawiający  opisując przedmiot zamówienia przy pomocy 

określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania 

równoważne  z opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że 

oferowany przez niego asortyment spełnia wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich 

specyfikacji technicznych.”, 

b) Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,  

Zmienia się treść §4 ust. 11 ppkt a) z „potwierdzone zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i 

podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania” na  „potwierdzone 

zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do 

obrotu i do używania oraz deklaracje zgodności UE/certyfikację CE/certyfikat badania typu UE”, 

c) Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, 

Zmienia się treść pozycji nr 1. 

 

PYTANIE NR 2: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek FFP2 spełniających normę EN149: 2001 + A1: 2009. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie ze specyfikacją SIWZ. 

 

PYTANIE NR 3: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha 30g/m2 z długim rękawem. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie ze specyfikacją SIWZ. 

 

PYTANIE NR 4: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o gramaturze 10g/m2 z pojedynczą gumką. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie ze specyfikacją SIWZ. 

 

 

 

 

 Zamawiający, 

 


