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Elbląg, dnia 18.05.2020r. 

 

 

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 7 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła transportowego w rozmiarze 101x203 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 7 
Dot. załącznik nr 1.7 poz. 1 Czy Zamawiający, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, wymaga zaoferowania prześcieradła do 
transportu posiadającego badania oraz stosowną dokumentację dotyczące wytrzymałości na rozdzieranie zgodnie z metodą 
ASTM D5733? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 – dot. Pakietu nr 1 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści następujące fartuchy: 
Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej 
włókniny  SMS o gramatura 35 g/m2– odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 49,5 cm H2O; szwy fartucha 
powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch 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 
2x13cm i 2x5cm mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-1) na sucho/ 
mokro odpowiednio: 143/121 kPa Odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho/ mokro wzdłużnie: 78/82 N. 
Indywidualne oznakowanie rozmiaru  w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z 
normą PN EN 13795  wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 115 cm- 
S/ M, 125 cm- L, 140 cm- XL Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji 
zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 4 – dot. Pakietu nr 1 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści następujące fartuchy: 
Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, 
przewiewnej włókniny  SMS 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 ) przód: 204 cm H2O oraz  204 cm H2O rękawy. Wzmocnienie na 
rękawach przyklejone na całym obwodzie rękawa ( nie punktowo ).  Fartuch 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, 2x13cm i 2x5cm  mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-
1) na sucho/ mokro ( część przednia, strefa krytyczna ) odpowiednio: 98/98kPa; na rękawach w strefie krytycznej na sucho/ 
mokro odpowiednio: 98/98kPa. Odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho/ mokro wzdłuźnie: 144/152N. 
Indywidualne oznakowanie rozmiaru  w postaci wszywki pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch    zgodny z 
normą PN EN 13795  wymagania wysokie. 
Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 115 cm- S/ M, 125 cm- L, 140cm- XL. Na opakowaniu 
zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę 
ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 5 – dot. Pakietu nr 1 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści następujące fartuchy: 
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 23 cm 
H2O. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-1) na sucho min. 398kPa; odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) 
na sucho wzdłuźnie: 126N.  Fartuch 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 2x13cm i 2x5cm, mankiety o długości 
8 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z papieru krepowanego z 
ręczniczkami z włókniny kompresowej min. 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 20 x 40 cm.  Indywidualne oznakowanie 
rozmiaru  w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być  zgodny z normą PN EN 13795  
wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość i szerokość: 
 

Rozmiar  M L XL XXL 

długość 130 cm 140 cm 150 cm 165 cm 
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szerokość - dół 
fartucha (w 
rozłożeniu) 

150 cm  150 cm 160 cm 160 cm  

 
 
 Sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji 
zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 5 – dot. treści umowy 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut 
EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług 
konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6  – dot. treści umowy 
Zważywszy na treść § 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na 
pewno zamówi?  
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem 
Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; 
zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych 
produktów. 
Odpowiedź: Zamawiający podane ilości określił na podstawie dotychczasowego zużycia i w takich ilościach 
zamierza zrealizować zamawiany asortyment. Poprzednia umowa została zrealizowana w ok. 93%. Jednakże 
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń i faktycznego zużycia w przyszłości.  
 
Pytanie 7  – dot. treści umowy 
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy? 
Odpowiedź: Za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy. 
 
 


