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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 11/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony 

indywidualnej.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. zapisów SIWZ) 

„W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu 

epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za 

zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach 

ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia 

oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP). 

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ  

i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie  

z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-

elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego).” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapis sekcji X pkt. 2 SIWZ „Oferta wraz z załącznikami może być złożona 

wyłącznie pisemnie” - w chwili obecnej z przyczyn technicznych nie ma możliwości złożenia oferty  

w wersji elektronicznej.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. części nr 2) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w kolorze niebieskim w rozmiarze 

uniwersalnym, wykonanego z włókniny polipropylenowej, rękaw wykończony elastyczną gumką?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 
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Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. części nr 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 oczekuje masek chirurgicznych zgodnych z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 

14683+AC:2019-09. 

 

 

 

 

 

 

 

 


