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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawy ubrań medycznych. 
Ogłoszenie nr 526197-N-2018 z dnia 2018-03-02 r. 
 

 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do niniejszego 
postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający poniżej odpowiada:  
 
 
Nr 

Pytania 

Nr 

Pakietu 

Nr 

Pozycji 
Pytania: Odpowiedzi: 

1 1 1 
Pakiet 1 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
fartuchów z mankietem dzianinowym w rozm. L i XL? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

2 1 2 

Pakiet 1 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul 
dla pacjenta w rozm. M/L (dł. 110 cm) oraz XL/XXL (dł. 
125 cm)? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

3 1 3 

Pakiet 1 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek 
dla pacjenta, bez otworu, dostępne w rozmiarach M/L 
oraz XL/XXL? 

Zamawiający dopuszcza 
zaproponowanie rozmiarów M/L 
oraz XL/XXL, zamawiający wymaga 
spodenek, nie dopuszcza majtek. 

4 4 1 

Pakiet 4, Pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako 
równoważnych masek chirurgiczny czterowarstwowych, 
niebieskich, płaskich, wiązanych na troki (dł. troków 
górnych 44cm (+/-0,5cm), wykonanych z polipropylenu, 
bez zawartości włókien szklanych i celulozowych, 
usztywnienie na nos wykonane z aluminium 
(antyalergiczne), odporne na przesiąkanie płynów >= 
120mmhg, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,99%, 
spełniająca wymogi standardu europejskiego EN 14683 
dla masek chirurgicznych typu IIR (potwierdzone kartą 
danych technicznych / certyfikatem ), opakowanie 
a'50sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości? 
Oferowane maski są obecnie stosowane z powodzeniem 
w Państwa placówce. 

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 



 

 

5 4 2 

Pakiet 4, Pozycja 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako 
równoważnych masek  chirurgicznych 
czterowarstwowych, zielonych, płaskich, wykonane 
całkowicie z polipropylenu, niepyląca, bez zawartości 
włókien celulozowych i szklanych, nie zawierająca 
lateksu, wymiary maski 19cm x 10,5cm (+/- 0,5cm), 
długość troków: górne troki: 44cm (+/- 0,5cm), dolne 
troki : 39cm (+/- 0,5cm), usztywnienie na nos wykonane 
z aluminium(antyalergiczne),skuteczność filtracji 
bakteryjnej bfe=99,99%,  odporności na przesiąkanie 
płynów >=  120mmhg, spełniająca wymogi standardu 
europejskiego en 14 683 dla masek chirurgicznych typu 
IIR ( potwierdzone kartą danych technicznych / 
certyfikatem), opakowanie a'50sztuk? 
Oferowane maski są obecnie stosowane z powodzeniem 
w Państwa placówce.  

Tak. Zamawiający wyraża zgodę 

6 2 1 

Pakiet nr 2 
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość 
zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z 
włókniny pięciowarstwowej SMMMS o wytrzymałości na 
rozerwanie powyżej 100 kPa i długości troków min. 35 
cm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

7 2 4 

Pakiet nr 2 
Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość 
zaoferowania maski chirurgicznej czterowarstwowej? 
Pozostałe parametry bez zmian 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

8 2 6 

Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość 
zaoferowania czepka chirurgicznego wykonanego z 
włókniny o gramaturze 14 g/m2 w kolorze zielonym? 
Pozostałe parametry bez zmian 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

9 2 7 

Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość 
zaoferowania czepka chirurgicznego w rozmiarze 
uniwersalnym,  wykonanego na całej powierzchni z 
włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 25 g/m2, w 
kolorze zielonym, pakowanego w opakowanie a’ 100 szt. 
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

10 2 8 

Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość 
zaoferowania ręczników celulozowych pakowanych w op 
a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

11 3 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
fartuchów w rozmiarze M, L, XL, XXL (bez rozmiaru S)? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

12 1 1 
Pakiet 1 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu a’10szt 
z przeliczeniem podanych ilości?  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 



 

 

13 1 1 
Pakiet 1 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

14 1 1 

Pakiet 1 poz.1 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 
do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwiając złożenie 
ofert większej liczbie wykonawców. 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.  

15 1 2 
Pakiet 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści bluzę / koszulę w rozmiarze 
uniwersalnym? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

16 1 2 
Pakiet 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści bluzę / koszulę o długości 
120cm? 

Zamawiający dopuszcza bluzę dł 
120cm w rozmiarze XL, wymaga 
zaoferowania 3 rozmiarów bluz : 
L,XL, XXL 

17 1 2 
Pakiet 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści bluzę / koszulę o długości 
117cm? 

Zamawiający dopuszcza bluzę dł 
117cm w rozmiarze XL, wymaga 
zaoferowania 3 rozmiarów bluz : 
L,XL, XXL 

18 1 3 
Pakiet 1 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze 
uniwersalnym? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

19 1 3 
Pakiet 1 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści spodnie długie? 

Zamawiający nie dopuszcza długich 
spodni, zamawiający wymaga 
spodenek 

20 2 1 
Pakiet 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch pełnobarierowy o 
długości troków: jeden 50 cm, drugi 75cm? 

Tak, zamawiający dopuszcza pod 
warunkiem spełnienia pozostałych 
wymagań. 

21 2 1 
Pakiet 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch pełnobarierowy o 
odporności na penetrację płynów 50,47cm H2O? 

Tak, zamawiający dopuszcza pod 
warunkiem spełnienia pozostałych 
wymagań. 

22 2 1 
Pakiet 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch pełnobarierowy o 
wytrzymałości na rozerwanie 200kpa? 

tak, zamawiający dopuszcza pod 
warunkiem spełnienia pozostałych 
wymagań. 

23 2 2 
Pakiet 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści ubranie lekarskie w 
rozmiarach: M, L, XL, XXL? 

Nie, zamawiający wymaga 
rozmiarów m, l, xl, xxl, xxxl. 

24 2 3 
Pakiet 2 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w 
rozmiarze 30x60cm? 

Nie, zamawiający nie dopuszcza, 
zamawiający w tej pozycji wymaga 
osłony na rękaw tzw. zarękawka. 

25 2 3 
Pakiet 2 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści osłonę/zarękawnik ze 
ściągaczem bawełnianym o długości 54cm? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

26 2 3 
Pakiet 2 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści osłonę/zarękawnik pakowany 
a’2szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

27 2 4 
Pakiet 2 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne 
czterowarstwowe z osłoną na oczy? 

Tak, pod warunkiem zachowania 
pozostałych parametrów. 



 

 

28 2 4 
Pakiet 2 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne w kolorze 
zielonym? 

Tak, pod warunkiem zachowania 
pozostałych parametrów. 

29 2 4 
Pakiet 2 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne pakowane 
w kartonik a’25szt z przeliczeniem ilości? 

Tak, pod warunkiem zachowania 
pozostałych parametrów. 

30 2 4 
Pakiet 2 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z gumkami 
zamiast troków? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

31 2 7 
Pakiet 2 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z wstawką 
przeciwpotną na całym obwodzie czepka? 

Tak, pod warunkiem .ze czepek 
będzie mieć krój furażerki i zostaną 
spełnione pozostałe wymagania. 

32 2 7 
Pakiet 2 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny 
polipropylenowej  o gramaturze 20 g/m˛  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

33 2 7 
Pakiet 2 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w worek 
foliowy a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

34 2 7 

Pakiet 2 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści czepek  głęboki w formie 
furażerki z trokami do umocowania. Rozmiar 
uniwersalny. Wykonany w całości z perforowanej 
włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 
zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort 
noszenia. Wysokość części przedniej umożliwiająca 
wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy 
stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Szyty techniką 
owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika 
umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

35 2 7 

Pakiet 2 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści czepek  w formie furażerki z 
tyłu ściągany gumką. Rozmiar uniwersalny. Wykonany w 
części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z 
włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. 
Część przednia wydłużona z możliwiością wywinięcia i 
utworzenia dodatkowej warstwy stanowiącej 
zabezpieczenie przed potem. Materiał chłonny i 
przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort 
pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. 
Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika 
umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk. 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 



 

 

36 2 7 

Pakiet 2 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki 
wiązany z tyłu na troki.  Rozmiar uniwersalny. Wykonany 
w całości z perforowanej włókniny Spunlace Mesh o 
gramaturze 35g/m2 zapewniającej doskonałą 
oddychalność i komfort noszenia. Opakowanie a'100 szt. 
w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie 
pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim, z 
białymi trokami 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

37 2 8 
Pakiet 2 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści chłonne sterylne ręczniki 
włókninowe o wymiarach 40x40cm pakowane a’1szt? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

38 3 1 
Pakiet 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny w rozmiarach: 
M, L, XL, XXL spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

39 1 1 
Pakiet 1 poz.1 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

40 1 1 
Pakiet 1 poz.1 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 
uniwersalnym? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

41 1 1 
Pakiet 1 poz.1 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. 
z przeliczeniem? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

42 1 1 

Pakiet 1 poz.1 
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z 
rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na 
plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o 
gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony 
mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 
cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

43 1 2 
Pakiet 1 poz.2 
Czy zamawiający dopuści spodnie i bluzę w rozmiarze 
uniwersalnym? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

44 1 3 
Pakiet 1 poz.3 
Czy zamawiający dopuści spodnie i bluzę w rozmiarze 
uniwersalnym? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

45 2 4 

Pakiet 2 poz.4 
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą 
normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli 
biologicznych? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

46 2 4 
Pakiet 2 poz.4 
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, 
wysokobarierową, pozostałe wymagania bez zmian? 

Zamawiający wymaga tak jak opisał z 
uwzględnieniem odpowiedzi na 
pytania. 

47 2 4 
Pakiet 2 poz.4 
Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w 
odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 



 

 

48 2 5 

Pakiet 2 poz.5 
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą 
normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli 
biologicznych? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

49 2 5 
Pakiet 2 poz.5 
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, 
wysokobarierową, pozostałe wymagania bez zmian? 

Zamawiający wymaga tak jak opisał z 
uwzględnieniem odpowiedzi na 
pytania. 

50 2 5 
Pakiet 2 poz.5 
Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w 
odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG? 

Zamawiający wymaga tak jak opisał z 
uwzględnieniem odpowiedzi na 
pytania. 

51 2 4 
Pakiet 2 poz.4 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 szt. 
z przeliczeniem ilości ? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

52 2 6 

Pakiet 2 poz.6 
Czy zamawiający dopuści okrągły czepek chirurgiczny 
typu beret, z włókniny, ściągnięty wszywaną gumką, 
antystatyczny, gramatura min. 16g/m2 rozmiar 
uniwersalny, kolor zielony, pakowany w opakowanie 
foliowe z etykietą po 100 szt. – zbiorczo do transportu 
pakowany w karton? 
 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

53 2 6 

Pakiet 2 poz.6 
Prosimy o dopuszczenie czepka typu beret pakowanego 
w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza 
powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, 
opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne 
przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie 
wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. 
 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

54 2 7 

Pakiet 2 poz.7 
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z 
lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, 
wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o 
gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w 
przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w 
kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

55 2 7 
Pakiet 2 poz.7 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 
szt. z przeliczeniem? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

56 2 7 

Pakiet 2 poz.7 
Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt.  
w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo 
pakowany w karton? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  



 

 

57 2 7 

Pakiet 2 poz.7 
Prosimy o dopuszczenie czepka typu furażerka 
pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób 
pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania 
lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje 
również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - 
sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego 
wartości użytkowe. 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

58 2 7 

Pakiet 2 poz.7 
Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, 
takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący 
się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej 
oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na 
osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści 
finansowych? 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.  

59 4 2 

Pakiet 4 poz.2 
Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji nr 2 oraz 
utworzenie oddzielnego pakietu np. 4A. Wydzielenie 
w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie 
oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie 
korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 

60 4 2 

Pakiet 4 poz.2 
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą 
normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli 
biologicznych? 

Tak. Zamawiający dopuszcza.  

61 4 2 
Pakiet 4 poz.2 
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, 
wysokobarierową? 

Zamawiający wymaga tak jak opisał z 
uwzględnieniem odpowiedzi na 
pytania. 

62 4 2 
Pakiet 4 poz.2 
Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w 
odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG? 

Zamawiający wymaga tak jak opisał z 
uwzględnieniem odpowiedzi na 
pytania. 

63 4 2 
Pakiet 4 poz.2 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z 
przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w formie podajnika? 

Zamawiający opisał maski pakowane 
po 50szt. 

64 4 2 

Pakiet 4 poz.2 
Czy zamawiający dopuści maskę wiązaną na troki o 
rozmiarze 175 mm x 98 mm, po rozłożeniu szerokość ok. 
160 mm, troki górne ok 400 mm, troki dolne ok 390 mm, 
pozostałe wymagania bez zmian? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

65 4 2 
Pakiet 4 poz.2 
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną na gumkę, 
z usztywnieniem na nos o długości ok. 11 cm? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  



 

 

66 5 1 

Pakiet 5 poz.1 
Czy zamawiający dopuści fartuch typu przedniak w 
kolorze białym wykonany z polietylenu, odporny na 
płyny - chroni odzież przed rozpryskami płynów, 
tłuszczy, olejów czy zanieczyszczeń, pełne cięcie, wysoki 
karczek w celu zapewnienia pełnej ochrony, dokładne 
wycięcie przy szyi ułatwia zakładanie, wiązanie w talii na 
odpowiedniej wysokości zapewnia szczelność fartucha, 
długość umożliwia stosowanie fartucha nawet przez 
osoby o większych gabarytach, wygodne opakowanie 
ułatwia wyjmowanie pojedynczych fartuchów, fartuch o 
grubości 16 mikronów, fartuch spełnia normy i wytyczne 
PPE Kategoria I (Artykuł 8.3) - zapobieganie narażaniu 
użytkownika na temperaturę nieprzekraczającą 50°C lub 
niebezpieczny kontakt, wolny od latexu? 

Tak, pod warunkiem, że fartuchy 
będą pakowane pojedynczo.  

67 5 1 
Pakiet 5 poz.1 
Czy zamawiający dopuści w obu pozycjach nr 1 i nr 2 
przedniak pakowany zbiorczo po 100 szt.? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

68 5 1 

Pakiet 5 poz.1 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 
szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do 
pełnych opakowań? 

Zamawiający oczekuje wyceny za 
100szt ale zwraca uwagę, ze w tej 
pozycji wymaga fartuchów 
pakowanych pojedynczo.  
Zamawiający wymaga 500 op 
fartuchów w każdym opakowaniu 
100szt pojedynczo zapakowanych 
fartuchów.  

69 5 2 

Pakiet 5 poz.2 
Czy zamawiający dopuści fartuch typu przedniak w 
kolorze białym wykonany z polietylenu, odporny na 
płyny - chroni odzież przed rozpryskami płynów, 
tłuszczy, olejów czy zanieczyszczeń, pełne cięcie, wysoki 
karczek w celu zapewnienia pełnej ochrony, dokładne 
wycięcie przy szyi ułatwia zakładanie, wiązanie w talii na 
odpowiedniej wysokości zapewnia szczelność fartucha, 
długość umożliwia stosowanie fartucha nawet przez 
osoby o większych gabarytach, wygodne opakowanie 
ułatwia wyjmowanie pojedynczych fartuchów, fartuch o 
grubości 16 mikronów, fartuch spełnia normy i wytyczne 
PPE Kategoria I (Artykuł 8.3) - zapobieganie narażaniu 
użytkownika na temperaturę nieprzekraczającą 50°C lub 
niebezpieczny kontakt, wolny od latexu? 

Tak, zamawiający dopuszcza fartuchy 
o takich parametrach  pod 
warunkiem, że każdy fartuch jest 
zapakowany indywidualnie. 

70 5 2 
Pakiet 5 poz.2 
Czy zamawiający dopuści w obu pozycjach nr 1 i nr 2 
przedniak pakowany zbiorczo po 100 szt.? 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

71 5 2 

Pakiet 5 poz.2 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 
szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do 
pełnych opakowań? 

Zamawiający opisał opakowania po 
100szt. 



 

 

72 3 1 

Pakiet 3 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego 
wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o 
gramaturze 35 g/m2 i kroju prostym. W przedniej części i 
na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramturze 30 
g/m2. Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania 
wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 
rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 55 mmH2O, 
wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa i min.140 kPa 
w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na 
mokro CD/MD min. 31/56 N oraz min. 90/100 N w 
obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator 
sterylności. Rozmiary S-XXL. Fartuch pakowany 
podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne 
włókninowe, ułożenie typu książka 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

73 3 1 

Pakiet 3 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego 
jałowego z włókniny polipropylenowej SMMS o 
gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 
7 stopień) z widocznym kodem kolorystycznym (na 
fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość 
fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części 
przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia 
min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze 
krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój 
prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. 
Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we 
włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na 
opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne 
etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie 
rozmiaru i długości. Parametry fartucha – obszar 
niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, 
odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I 
B) – min. 4,6 – obszar krytyczny: penetracja wody – min. 
115 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - 
na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach L-XLL. 

Tak, pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymagań 

74 4 1 

Pakiet 4, pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą o 
dopuszczenie maski chirurgicznej wiązanej na troki o 
długości: troki górne 39,5 cm (+/- 0,5 cm), spełniającą 
pozostałe zapisy SIWZ? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

75 4 2 

Pakiet 4, pozycja 2 - Zwracamy się z prośbą o 
dopuszczenie maski chirurgicznej o wymiarach 19cm x 
10,5cm (+/- 0,5 cm) wiązanej na troki o długości: troki 
górne 42,5 cm (+/- 0,5 cm), troki dolne: 35 cm (+/- 0,5 
cm), spełniającą pozostałe zapisy SIWZ? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 



 

 

76 4 3 

Pakiet 4, pozycja 3 - Zwracamy się z prośbą o 
dopuszczenie maski chirurgicznej o wymiarach 19cm x 
10,5cm (+/- 0,5 cm) wiązanej na troki o długości: troki 
górne 42,5 cm (+/- 0,5 cm), troki dolne: 42 cm (+/- 0,5 
cm), spełniające pozostałe zapisy SIWZ? 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

77 3 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 
w pozycji nr 1 fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony 
w rozmiarach: M – XXXL, spełniający pozostałe 
wymagania Zamawiającego.  

Zamawiajacy dopuszcza 

78 2 1 

Pakiet 2  
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylny pełno 
barierowy  fartuch chirurgiczny, materiał włóknina 
trzywarstwowa typu sms o gramaturze min. 35g/m2 , 
odporności na penetrację płynów: min. 25cm H2O i nie 
więcej niż około 50cm H2O oraz wytrzymałości na 
rozerwanie  124kpa, troki długości  52 cm,  konstrukcja 
fartucha w tylnej części gwarantująca sterylne plecy 
operatora podczas zabiegu, rozmiary  m, l, xl, xxl ,  kolor 
niebieski.  
Minimalne wymiary fartucha sterylnego w rozmiarze XXL 
– długość środkowa -min.136cm , 
szerokość na dole – 160cm, długość od najwyższego 
punku ramienia -min. 154cm, długość 
rękawa bez mankietu – min. 85 cm, szerokość mankietu 
16cm ( czyli obwód min. 32cm), 
klatka piersiowa - min. 70cm ( czyli obwód minimum 
140cm), szerokość rękawa na wysokości łokcia 20 cm ( 
czyli obwód 40cm). 

Zamawiający dopuszcza fartuch o 
opisanych parametrach pod 
warunkiem rozszerzenia 
zaproponowanych rozmiarów na 
rozmiar  m, l, xl, xxl, xxxl przy 
założeniu, że fartuch w rozmiarze 
xxxl będzie nie mniejszy niż opisany 
przez zamawiającego w pkt. 3.3 siwz 

79 2 2 
poz.2: Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na 
rękaw o długości 45cm, pozostałe parametry zgodnie z 
siwz? 

jeżeli pytanie dotyczy pozycji 2 to 
jest bezzasadne, jeżeli pytanie 
dotyczy poz. 3 to zamawiajacy 
wyraża zgodę 

80 2 4 
Poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej 
pozycji do osobnego pakietu co zwiększy 
konkurencyjność postępowania?  

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.  

81 2 7 

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści włókninowy czepek 
chirurgiczny o gramaturze 17g/m2, ze wstawką 
pochłaniająca pot. Czepek osłania głowę, jeden 
uniwersalny rozmiar, pakowane po 100 sztuk z 
odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.   

82 2 8 
Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne w 
rozmiarze 40x50cm 

Tak. Zamawiający dopuszcza.  



 

 

83 3 1 

Pakiet 3  
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylny  fartuch 
chirurgiczny o minimalnych wymiarach fartucha 
sterylnego w rozmiarze XXL – długość środkowa -
min.136cm , 
szerokość na dole – 160cm, długość od najwyższego 
punku ramienia -min. 154cm, długość 
rękawa bez mankietu – min. 85 cm, szerokość mankietu 
16cm ( czyli obwód min. 32cm), 
klatka piersiowa - min. 70cm ( czyli obwód minimum 
140cm), szerokość rękawa na wysokości łokcia 20 cm ( 
czyli obwód 40cm). 
 

Zamawiający dopuszcza fartuch o 
opisanych parametrach pod 
warunkiem rozszerzenia 
zaproponowanych rozmiarów na 
rozmiar  m, l, xl, xxl, xxxl przy 
założeniu, że fartuch w rozmiarze 
xxxl będzie nie mniejszy niż opisany 
przez zamawiającego w pkt. 3.3 siwz. 

84 U U 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary 
umownej w par. 5 ust. 8 lit. c) do 10 % niezrealizowanej 
części umowy? 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
 

Odpowiedzi na powyższe pytanie należy traktować jako obowiązujące zmiany i dopuszczenia do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz załączników. Składając ofertę na podstawie niniejszych odpowiedzi 

należy w pozycji powołać się na nr pytania.   

       
MODYFIKACJE 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ  
w następujący sposób: 
 
1. W SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:   
[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy  

ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,  

b) termin składania ofert: do dnia 16/03/2018 r., do godz. 09:00. 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji, 

przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 16/03/2018 r., do godz. 11:45....] 

zapisem: 

[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy  

ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,  

b) termin składania ofert: do dnia 22/03/2018 r., do godz. 09:00. 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji, 

przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 22/03/2018 r., do godz. 11:45....] 



 

 

  

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, przedłużeniu na dzień 22.03.2018 r., ulega termin składania  

i otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 


