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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 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 2 fartucha jednorazowego, niejałowego, 

wykonanego z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 w kolorze niebieskim, 

rozmiar uniwersalny 115 x 137 cm, wiązanego na troki, będącego wyrobem medycznym zgodnym  

z dyrektywą MDD 93/42/EWG?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

    

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 3 – Maska chirurgiczna) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 3 maski z trokami, spełniającej 

pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie masek z trokami. Zamawiający wymaga masek  

z gumkami na uszy.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 4 – Kombinezon ochronny) 

„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 
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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 

Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, 

EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2008  EN 14325:2004. Pakowany pojedynczo.” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 2, poz. 1 – Fartuch flizelinowy) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z flizeliny w kolorze niebieskim z długimi 

rękawami  długość do kolan?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

    

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 2, poz. 1 – Fartuch flizelinowy) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha w rozmiarze L zbliżonym do 

uniwersalnego?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 2, poz. 1 – Fartuch flizelinowy) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgode na odpuszczenie wymogu spełniania norm PN -EN 14126 2005 lub 

14126:2003 14126:2003/AC;2004?” 

 

Odpowiedź:  

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 
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modyfikacji kryteriów oceny ofert w przedmiotowej części, która będzie dostępna od dnia dzisiejszego 

na stronie Zamawiającego. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 4, poz. 1 – Kombinezon ochronny) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonów ochronnych wykonanych  

z polipropylenu i polietylenu typ 5 i 6 stosowany w największych Polskich Szpitalach?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 4, poz. 1 – Kombinezon ochronny) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonów z rękawami zakończonymi gumką?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 7, poz. 1 – Czepki ochronne) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka o gramaturze 10g/m2?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga czepka o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy) 

„Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, 

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

 

Odpowiedź:  

Tak. 

    

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy) 

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

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 20 szt. ze stosownym przeliczeniem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy) 

„Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy) 

„Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok 

w talii)  min. 200 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści fartuch o podanych wymiarach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy) 

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

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści fartuch z proponowanym certyfikatem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy) 

„Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności 

wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC),  

z późniejszymi zmianami?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (dot. część nr 3 – Maska chirurgiczna) 

„Czy zamawiający dopuści i wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II  
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w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 (dot. część nr 3 – Maska chirurgiczna) 

„Czy zamawiający wymaga  maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (dot. część nr 3 – Maska chirurgiczna) 

„Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniem ilości, pakowaną  

w kartoniku w formie podajnika?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. ze stosownym przeliczeniem, z proponowanym 

sposobem pakowania. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 19 (dotyczy Części nr 2 – Fartuch flizelinowy) 

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy EN 14126:2005 lub równoważnej. Norma ta opisuje 

odzież ochronną, ale tyczy się w szczególności kombinezonów ochronnych bądź fartuchów sterylnych 

wykonanych np. z włókniny SMS. Fartuchy niejałowe, opisane przez Zamawiającego na polskim rynku 

nie posiadają badań na potwierdzenie w/w normy.” 

 

Odpowiedź:  

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. 

 


