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Wszyscy Wykonawcy

ZP - 598 / 18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy odzieży medycznej jednorazowego użytku
(znak sprawy: Z/4/PN/18).

W związku z wpłynięciem zapytań od Wykonawców
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy zadania 5 poz. 1 –  Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego fartucha, którego
gramatura włókniny wynosi min. 68 g/m2, z tyłu zapięcie na rzep o długości min. 14 cm?
Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwala
na identyfikację przed rozłożeniem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

2. Dotyczy zadania 5 poz. 2 –  Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego fartucha, którego
gramatura włókniny wynosi min. 68 g/m2, z tyłu zapięcie na rzep o długości min. 14 cm?
Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwala
na identyfikację przed rozłożeniem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

3. Dotyczy zadań 1-3  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań chirurgicznych
wykonanych z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze min. 38g/m2, gdzie bluza nie
krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki jednakże nie posiada rozcięcia, przy szyi
wykończenie typu „U”, komplety w rozmiarach S-XXL, z etykietą na kartonie zbiorczym
zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy – pozostałe
parametry zgodne z wymaganiami siwz?

Odp. Nie.

4. Dotyczy zadań 1-3  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań chirurgicznych
wykonanych z włókniny polipropylenowej SMMS, gdzie bluza nie krępuje ruchów i dobrze
dopasowuje się do sylwetki jednakże nie posiada rozcięcia, komplety w rozmiarach S-XXL,
z etykietą na kartonie zbiorczym zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy,
nazwę wytwórcy – pozostałe parametry zgodne z wymaganiami siwz?

Odp. Nie.

5. Dotyczy zadania 5 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów o gramaturze
68g/m2, z tyłu zapięcie na rzep o długości 13cm,  w rozmiarach M, L, XL, XXL? Pozostałe
parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Dodatkowo, fartuch wzmocniony – poz. 1 –
charakteryzuje się wysoką odpornością na przenikanie cieczy (min. 220   H2O) i jest odporny na
działanie środków z zawartością alkoholu.

Odp. Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu należy dostarczyć następujące
próbki:
poz. 1 - PRÓBKI:  rozmiar M 2 szt., rozmiar XXL 2 szt.
poz. 2 – PRÓBKI:  rozmiar M 2 szt., rozmiar XXL 2 szt.



6. Dotyczy projektu umowy -   Zważywszy na treść zdania piątego w pkt. 2 ogólnych warunków
umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na
pewno zakupi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej
ceny.

Odp. Zamawiający z należyta starannością oszacował zapotrzebowany asortyment. W przypadku, gdy
Zamawiający nie wykorzysta w okresie 24 m-cy zapotrzebowanej w umowie ilości w pkt. XVI. 1.1
SIWZ dopuścił możliwość przedłużenia czasu trwania umowy do czasu całkowitej realizacji
zakontraktowanych ilości.

7. Dotyczy projektu umowy -  Czy Zamawiający zgadza się, aby w zdaniu ostatnim w pkt. 2
ogólnych warunków umowy zostało dodane wyrażenie „chyba że opóźnienie w zapłacie
przekracza 60 dni”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

8. Dotyczy zadania 1, 2 –  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompletu wykonanego z włókniny
SMMS – tj. włókniny typu SMS, posiadającej dodatkową wewnętrzną warstwę filtracyjną
Meltblown, zapewniającą wyższe bezpieczeństwo użytkowników.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

9. Dotyczy zadania 5 poz. 1 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgicznego
wzmocnionego sterylnego zapewniającego wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany
z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace/Sontara (włóknina składająca
się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68g/m2,
wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach o gramaturze 40 g/m²  (wstawki
klejone obwodowo na całej długości, zapewniające pełną barierowość), rękawy szyte nićmi.
Długość mankietu min. 8 cm. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację,
wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep
o długości min. 15 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu,
pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Oznakowanie rodzaju fartucha na etykiecie
głównej. Opakowanie wewnętrzne włóknina. Opakowanie zewnętrzne papier-folia zawierające
minimum dwie etykiety przylepne.  Fartuch zawiera dodatkowo dwie ściereczki do wytarcia rąk.
Zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN -EN 13795: 1-3 – wymagania wysokie.
W rozmiarach M,  L, XL, XXL w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Na opakowaniu jednostkowym znajduje się etykieta główna zawierająca: datę sterylizacji, termin
ważności, nazwę, serię, numer katalogowy, oznaczenie CE z numerem jednostki notyfikującej
oraz dwie etykiety przylepne pozwalające na wklejenie do dokumentacji pacjenta w języku
polskim, zawierająca: numer serii, datę ważności, numer katalogowy produktu, nazwę importera
oraz kod kreskowy.

Odp. Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu należy dostarczyć następujące
próbki:
poz. 1 - PRÓBKI:  rozmiar M 2 szt., rozmiar XXL 2 szt.

10. Dotyczy zadania 5 poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgicznego bez
wzmocnienia - sterylnego zapewniającego wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany
z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace/Sontara, (włóknina składająca
się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68g/m2.
Długość mankietu min. 8 cm. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację,
wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem z tyłu zapięcie na rzep
o długości min. 15 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu,
pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Oznakowanie rodzaju fartucha na etykiecie
głównej. Opakowanie zewnętrzne  papier-folia zawierające, minimum dwie etykiety przylepne.
Opakowanie wewnętrzne włóknina. Fartuch zawiera dodatkowo dwie ściereczki do wytarcia rąk.
Zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN -EN 13795: 1-3 – wymagania standardowe.
W rozmiarach M, L, XL, XXL w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Na opakowaniu jednostkowym znajduje się etykieta główna zawierająca: datę sterylizacji, termin
ważności, nazwę, serię, numer katalogowy, oznaczenie CE z numerem jednostki notyfikującej
oraz dwie etykiety przylepne pozwalające na wklejenie do dokumentacji pacjenta w języku
polskim, zawierająca: numer serii, datę ważności, numer katalogowy produktu, nazwę importera
oraz kod kreskowy.



Odp. Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu należy dostarczyć następujące
próbki:
poz. 2 - PRÓBKI:  rozmiar M 2 szt., rozmiar XXL 2 szt.

11. Dotyczy SIWZ – VI.4. - Czy Zamawiający dopuści w zamian za karty katalogowe producenta złożenie
kart katalogowych dystrybutora, umożliwiających identyfikację i weryfikację zaoferowanych
asortymentów.

Odp. Nie.

12. Dotyczy zadania 1 poz. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ubrań w rozmiarach
S-XXL?

Odp. Nie.

13. Dotyczy zadania 1 poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ubrań z włókniny SMS
o gramaturze 35g/m2?

Odp. Nie.

14. Dotyczy zadania 2 poz. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ubrań w rozmiarach
S-XXL?

Odp. Nie.

15. Dotyczy zadania 2 poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ubrań z włókniny SMS
o gramaturze 35g/m2?

Odp. Nie.

16. Dotyczy zadania 3 poz. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ubrań w rozmiarach
S-XXL?

Odp. Nie.

17. Dotyczy zadania 3 poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ubrań z włókniny SMS
o gramaturze 35g/m2?

Odp. Nie.

18. Dotyczy zadania 5 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartucha o gramaturze
68g/m2?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

19. Dotyczy zadania 5 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartucha z zapięciem
na rzep o długości 13cm - rzep lewy, 7 cm – rzep prawy?

Odp. Tak.

20. Dotyczy zadania 5 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartucha dostępnego
w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Odp. Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu należy dostarczyć następujące
próbki:
poz. 1 - PRÓBKI:  rozmiar M 2 szt., rozmiar XXL 2 szt.
poz. 2 - PRÓBKI:  rozmiar M 2 szt., rozmiar XXL 2 szt.

21. Dotyczy zadania 5 poz. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartucha ze szwami
wykonanymi techniką tradycyjnego podwójnego szycia i wstawkami nieprzemakalnymi
wklejonymi, zapewniającymi pełną barierowość?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

22. Dotyczy zadania 5 poz. 1, 2  - Czy Zamawiający wymaga I klasę palności dla fartuchów?
Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

23. Dotyczy zadania 1, 2 -  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego (bluza +
spodnie) w kolorze niebieskim, o gramaturze 35g/m2 (ubranie nie jest przezroczyste, a zarazem
bardziej przepuszczalne) w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, XXL, składającego się z osobno
pakowanej bluzy i spodni.

Odp. Nie.



24. Dotyczy zadania 5 poz. 1 -  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha
chirurgicznego wzmocnionego w rozmiarach: S/M (115cm), L (120cm), XL(130cm),
XLL(150cm), 2XLL(170cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu należy dostarczyć następujące
próbki:
poz. 1 - PRÓBKI:  rozmiar S/M 2 szt., rozmiar 2XLL 2 szt.

25. Dotyczy zadania 5 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha
chirurgicznego w rozmiarach: S/M (115cm), L (120cm), XL(130cm), XLL(150cm),
XXL(133cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu należy dostarczyć następujące
próbki:
poz. 2 - PRÓBKI:  rozmiar S/M 2 szt., rozmiar XXL 2 szt.

26. Dotyczy zadania 5 poz. 1, 2 – zapis pod pakietem - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, aby
opakowanie sterylnego fartucha chirurgicznego (rozrywana torebka papierowo-foliowa)
zaopatrzone było w etykiety przylepne w języku polskim zawierające numer katalogowy, nazwę
producenta, numer serii oraz datę ważności pozwalające na wklejenie do dokumentacji pacjenta.
Etykieta główna zawiera m.in. nazwę produktu, nr serii, numer katalogowy, oznaczenie CE
i numer jednostki notyfikującej, datę ważności oraz informację o sposobie sterylizacji (co jest
wymagane zgodnie z Częścią II Pkt 13.3 Dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów
medycznych).
Fartuchy zapakowane dodatkowo w dwie torby foliowe, a następnie w karton transportowy
opisany poprzez podanie: nazwy produktu, rozmiaru, numeru katalogowego, numeru serii, daty
ważności oraz informacji o sposobie sterylizacji.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

W przypadku zaoferowania dopuszczonych asortymentów stosowne zmiany należy umieścić
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.


