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Elbląg, dnia 20.05.2020r. 

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
 
Dotyczy: postępowania na dostawę ubrań jednorazowego użytku, masek chirurgicznych, Nr sprawy ZP/14/2020,  
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły pytania od Wykonawcy o poniższej treści:  
 
Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 3 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania spodni jednorazowego użytku wykonanych z włókniny 100% polipropylenu, o 
gramaturze 44g/m²? pozostałe parametry spodni bez zmian. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 3 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluzy zabiegowej wykonanej z włókniny 100% polipropylenu, o gramaturze 
44g/m², miękki kołnierzyk w formie stójki z tej samej włókniny co bluza, brak ściągacza z tyłu bluzy. Bluza dostępna w 
rozmiarze M i L. Pozostałe parametry bez zmian 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 – dot. Pakietu nr 3 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluzy zabiegowej wykonanej z włókniny 100% polipropylenu, o gramaturze 
45g/m², brak ściągacza z tyłu bluzy. Bluza dostępna w rozmiarze M i L. Zaoferowana bluza jest zakwalifikowana jako wyrób 
higieniczny z zastosowaniem stawki podatku VAT 23%. Pozostałe parametry bluzy bez zmian. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych zgodnych z SIWZ, jednakże o wymiarach: 
Długość: 175mm 
Szerokość złożona 100mm 
Szerokość rozłożona 175mm 
Długość górnego paska 425mm 
Długość dolnego paska 385mm 
Zagłębienie na nos 130 mm 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 5 – dot. Pakietu nr 5 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych o gramaturze 54 g/m²? Pozostałe parametry masek 
bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 6 – dot. Pakietu nr 5 poz. 3 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 5 i utworzenie z niej odrębnej części 
zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  
Poprawiony formularz asortymentowo-cenowy dostępny na stronie : 
https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag. 
 
Pytanie 7 – dot. Pakietu nr 5 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych o gramaturze min. 54 g/m²? Pozostałe parametry 
masek bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 8 – dot. Pakietu nr 5 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków chirurgicznych wykonanych z włókniny o gramaturze 14 g/m²? 
Pozostałe parametry czepków bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: 
Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej 
włókniny SMMMS o gramatura 35 g/m2– odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni min 41 cm H2O; szwy fartucha 
powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną 
aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi zapięcie na rzepy nie 
mniejsze niż 1,5x 10 cm (x2), mankiety o długości min 7 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 
13938-1) na sucho/ mokro odpowiednio: min. 160/142 kPa. Odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho/ moro 
wzdłuźnie: min. 84/85 N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na 
identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha 
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oznaczony literowo. Długość fartucha (+/- 5 cm): 120 cm- M, 130 cm- L, 140 cm- XL. Wymaga się, aby na opakowaniu 
zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę 
ważności oraz nazwę dystrybutora. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 10 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: 
"Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, 
przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze min 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z 
dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 40 g/m2 i na rękawach 
min. 40 g/m2, – odporność na przenikanie cieczy ( wg EN ISO 20811 ) min 200 cm H2O rękawy. Wzmocnienie na rękawach 
przyklejone na całym obwodzie rękawa ( nie punktowo ). Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną 
aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie 
mniejsze niż 1,5 x 10 cm (x2), mankiety o długości min 7 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 
13938-1) na sucho/ mokro ( część przednia, strefa krytyczna ) odpowiednio: 150/140 kPa; na rękawach w strefie krytycznej na 
sucho/ mokro odpowiednio: 150/140 kPa. Odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho/ mokro wzdłuźnie: 
105/100N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki w fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. 
Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. 
Rozmiary fartucha oznaczone literowo. Długość fartucha: (+/- 5 cm): 120 cm- M, 130 cm- L, 140 cm- XL. Wymaga się, aby na 
opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, 
LOT, datę ważności oraz nazwę dystrybutora. Sterylizacja tlenkiem etylenu." 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 11 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: 
"Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej 
włókniny typu SPUNLACE 68 g/m2– odporność na przenikanie cieczy ( wg EN ISO 20811 ) na całej powierzchni min 25 cm H2O. 
Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-1) na sucho 317 kPa; odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho 
wzdłuźnie: 130 N. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne 
oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 1,5 x 10 cm (x2) mankiety o 
długości min 7 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny, 
min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki w fartuchu, 
pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. 
Rozmiary fartucha oznaczone literowo. Długość (+/- 5 cm): 120 cm- M, 130 cm- L, 140- XL, 150- XXL dla operatorów o 
poszerzonych obwodach. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 
Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji 
zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę dystrybutora. Sterylizacja tlenkiem etylenu." 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 12 – dot. Pakietu nr 1 poz. 4 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 4 z pakietu nr 1 i utworzenie oddzielnego pakietu. 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 
Poprawiony formularz asortymentowo-cenowy dostępny na stronie : 

https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk: K.P. 


