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ZP-2042/22 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy fartuchów 

chirurgicznych i niesterylnych na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/81/PN/22). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy fartuchów 

chirurgicznych i niesterylnych na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/81/PN/22), wpłynęły 

zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

Zapytanie nr 1 

Zadanie 1 poz. 1, 2   

Czy Zamawiający dopuści  jałowy fartuch z włókniny SMMMS? 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje 

modyfikacji w tym zakresie.  

 

Zapytanie nr 2 

Zadanie 1 poz. 1  

Czy Zamawiajacy dopuści • Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, 

barierowej, niepylącej włókniny typu  SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, 

wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części  przedniej i na rękawach, gramatura 

wzmocnienia 40g/m2 

• Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności 

zarówno z  

przodu jak i z tyłu operatora 

• Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne 

połączone  

kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep 

 

Do wszystkich Wykonawców  
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• Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała 

mankietem 

• Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową 

Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm 

Każdy fartuch owinięty w serwetę włókninową? 

•   Zgodność z normą EN-13795 1-3 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje 

modyfikacji w tym zakresie.  

 

Zapytanie nr 3 

Zadanie 1 poz. 2 

Czy Zamawiajacy dopuści • Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, 

barierowej, niepylącej włókniny typu  SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, 

• Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności 

zarówno z  

przodu jak i z tyłu operatora 

• Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne 

połączone  

kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep 

• Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała 

mankietem 

• Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową 

Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm 

Każdy fartuch owinięty w serwetę włókninową? 

•   Zgodność z normą EN-13795 1-3 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje 

modyfikacji w tym zakresie.  

 

Zapytanie nr 4 

Zadanie 1 poz. 1,2  

Czy Zamawiający dopuści rozmiar XL- 135 cm, XXL- 140 cm? 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji 

w tym zakresie.  


