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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 15/2020 

 

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 oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 

„W imieniu Wykonawcy zwracam się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na zadane poniżej 

pytanie dot. zamówienia publicznego pod nazwą dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony 

indywidualnej oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego” nr postępowania ZP 15/2020 

 

1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dla części nr 2 – fartuch flizelinowy  

w punkcie XVII SIWZ kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 i 4 wymaga: 

- Potwierdzenie, że oferowany towar spełnia wymagania normy PN-EN 14126:2005 lub odpowiednio 

EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004, za pomocą certyfikatu lub raportu z badań wystawionego 

przez niezależną jednostkę – 30%, 

- Potwierdzenie, że oferowany towar spełnia wymagania normy PN-EN 14126:2005 lub odpowiednio 

EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004, za pomocą deklaracji producenta – 15%, 

- Potwierdzenie, że oferowany towar spełnia wymagania normy PN-EN 14126:2005 lub odpowiednio 

EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004, za pomocą oświadczenia dostawcy – 0%. 

 

Zgodnie z definicją normy EN 14126:2003, norma ta wskazuje na środki ochrony indywidualnej 

kwalifikacja prawna wyrobu medycznego jakim jest fartuch jednorazowy klasyfikuje go w normie PN-

EN 13795-1:2019 (wyrób medyczny). Te same wymogi Zamawiający zawarł w załączniku nr 2 do 

SIWZ część 2. 

Natomiast w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 596986-N-2020 z dnia 2020-09-29 Zamawiający  

w Załączniku nr 1 – Informacje dotyczące ofert częściowych w pkt. 6 Informacje dodatkowe pisze: 

…Część nr: 2 Nazwa: Fartuch flizelinowy 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
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określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  

Przedmiotem zamówienia - w części nr 2 - jest dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony 

indywidualnej oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego, w postaci fartuchów flizelinowych 

(17000 szt.) szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ… 

 

Podnosząc art. 29 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (…) Opis przedmiotu zamówienia powinien 

zostać tak sporządzony przez zamawiającego, aby wykonawca składający ofertę miał możliwość 

przygotowania tej oferty z uwzględnieniem wszystkich czynników. 

 

(…) W wyroku z dnia 23 lipca 2010 r., KIO 1447/10, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że 

„Opis przedmiotu zamówienia powinien zostać tak sporządzony przez Zamawiającego, aby 

wykonawca składający ofertę miał możliwość przygotowania tej oferty z uwzględnieniem wszystkich 

czynników, które mają wpływ na sposób sporządzenia oferty oraz dokonanie tej wyceny. 

Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzający 

przedmiot następnie zawieranej umowy nie podlega, po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

negocjacjom, dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu sprecyzowanie przedmiotu  

a zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez wykonawcę musi być tożsamy z tym zawartym  

w umowie. (…) Z regulacji prawa wspólnotowego wynika, iż Zamawiający zobowiązany jest do 

sporządzenia neutralnego opisu przedmiotu zamówienia, wyczerpująco oraz sporządzonego  

w sposób przejrzysty. Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać oferentom jednakowy dostęp 

do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień 

publicznych na konkurencję. (…) Brak opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, 

przejrzysty, wyczerpujący prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, bowiem konkurencja 

pomiędzy ofertami, które zostaną złożone w postępowaniu nie będzie możliwa a to doprowadziłoby do 

unieważnienia postępowania”. (…) 

 

- Mając na uwadze powyższe oraz brak w opisie przedmiotu zamówienia podstawowych wartości 

takich jak gramatura włókniny oczekiwana przez Zamawiającego. Prosimy o wskazanie zakresu min – 

max jakiego Zamawiający oczekuje. Brak informacji o kolorze wyrobu jakiego oczekuje Zamawiający. 

Prosimy o ujednolicenie koloru. 

 

- Podniesione w pkt. 1 normy, które opisał Zamawiający z racji swojego przeznaczenia oraz opisu 

szczegółowego definiowanego przez Dyrektywę 93/42/EEC, czy Zamawiający dopuści fartuch 

jednorazowy wykonany z włókniny o wskazane gramaturze, będący wyrobem medycznym  

w rozumieniu normy PN-EN 13795-1, które definiuje prawnie wyrób oznaczony jako „fartuch”. 
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Posiadający badania wykonane w akredytowanej jednostce ustanowionej przez Ministra Zdrowia,  

a który posiada m.in. badanie PN-EN 22160 oraz PN-EN 22612 (co stanowi potwierdzenie wysokich 

wymagań dla przenikania drobnoustrojów na mokro i sucho)”. 

    

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje jednorazowych fartuchów flizelinowych wykonanych z włókniny 

polipropylenowej o gramaturze 20 - 30 g/m², będących wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami 

Dyrektywy 93/42/EWG (93/42/EEC). Zamawiający dopuści kolor niebieski, zielony lub biały.  

Ponadto Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia spełnienia przez oferowany fartuch 

wymagań normy PN-EN 14126:2005 lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004  

i dokona stosownej modyfikacji kryteriów oceny ofert w przedmiotowej części, która będzie dostępna 

od dnia dzisiejszego na stronie Zamawiającego. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 15 – Materace przeciwodleżynowe) 

„Czy zamawiający, mając na uwadze obecną sytuacje pandemii, będzie wymagał by pokrowiec 

materaca miał możliwości skutecznej dezynfekcji termicznej w temperaturze do 95 stopni Celsjusza?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

    

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 15 – Materace przeciwodleżynowe) 

„Czy zamawiający będzie wymagał materaca o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 200 kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga materaca o maksymalne obciążenie min. 190-200 kg.. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 15 – Materace przeciwodleżynowe) 

„Czy zamawiający dopuści materac  pokryty pokrowcem (na zamki błyskawiczne), 

paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczającym płynów, wykonanym z dzianiny z poliuretanem, 

odpornym na działanie wody, środków odkażających, ognioodporny?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 
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Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 13 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi na całej długości leża wykonanymi z drewna 

w okleinie drewnopodobnej?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z barierkami bocznymi jak w powyższym opisie. Zamawiający 

wymaga barierek bocznych lakierowanych proszkowo. 

    

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 14 – Szafki przyłóżkowe) 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną  z tworzywa typu CDF Swiss. Tworzywo CDF Swiss 

stosowane jest zamiennie do tworzywa HPL , które przewyższa również parametrami technicznymi  

i oferuję szerszą gamę kolorystyki?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z tworzywa typu CDF Swiss. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 11 – Aparat do dekontaminacji) 

„Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. 

o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności 

CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne  

z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji 

powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie  

z placówkami służby zdrowia?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

    

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 11 – Aparat do dekontaminacji) 

„Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do 

dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenie z proponowanymi możliwościami. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 11 – Aparat do dekontaminacji) 

„Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość kontroli penetracji preparatu za pomocą 

wskaźników chemicznych, rozmieszczanych w miejscach trudno dostępnych? Takie rozwiązanie daje 

informację bezpośrednio po zakończonym procesie, czy dezynfekcja została przeprowadzona  

w sposób właściwy.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenie z proponowanymi możliwościami. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. część nr 11 – Aparat do dekontaminacji) 

„Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED 

umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści proponowane urządzenie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. część nr 11 – Aparat do dekontaminacji) 

„Czy Zamawiający wymagał dostarczenia urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą suchej 

mgły o wielkości kropli 5 mikrometrów? Taka wielkość kropli zapewnia optymalną zdolność penetracji 

środka, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości mgły suchej tzn. nie pozostawiającej osadu ani 

wilgoci na powierzchniach dezynfekowanych i nie wpływającej szkodliwie na urządzenia medyczne 

oraz elektroniczne pozostawione w pomieszczeniu.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający będzie wymagał urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą suchej mgły  

o wielkości kropli 5-7 mikrometrów. 
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Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. część nr 11 – Aparat do dekontaminacji) 

„Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do 

urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 


