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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na DOSTAWĘ ODZIEŻY OCHRONNEJ I BARIEROWEJ 
Nr  sprawy: ZP-20-007UN 

                
 
W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. Nr 2019, poz.175), udzielam następujących odpowiedzi: 
 
Pyt. 1 Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 fartuch barierowy o odporności na przenikanie cieczy w polu krytycznym na 
poziomie powyżej 90 cm słupa wody oraz o przepuszczalności powietrza w polu niekrytycznym na poziomie wyższym 
nić 45 cm3/cm2/s?  
Im wyższa odporność na przenikanie cieczy, tym dłużej fartuchy zachowują barierowość. Natomiast im wyższa 
przepuszczalność powietrza, tym większy komfort używania. Gramatura i skład zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
Pyt. 2 Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy wiązane na troki przy szyi? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 3 Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 ubrania i sukienki operacyjne z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% 
poliester, o gramaturze 125 – 128 g/m2?  
Proponowana odzież jest tożsama z opisaną przez Zamawiającego, jednak minimalnie nie mieści się w podanej 
tolerancji gramatury. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
Pyt. 4 Pakiet  nr 1 
Zamawiający wymaga ubrań i sukienek operacyjnych zgodnych z normą PN-EN 13795 jedynie w zakresie pylenia, 
czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych. Z punktu widzenia epidemiologii, co 
jest bardzo ważne w obecnych czasach, bardzo ważnym, a pominiętym parametrem jest czystość mikrobiologiczna.  
Czy Zamawiający, mając na uwagę bezpieczeństwo epidemiologiczne, wymaga aby ubrania i sukienki z Pakietu nr 1 
były w pełni zgodne z normą PN-EN 13795? 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. 
Pyt. 5 Pakiet nr 1 
Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny oferty opisał termin dostawy podając jako minimalny 6 dni 

kalendarzowych. Z uwagi na obecnie panującą epidemię i wynikające z niej opóźnienia w dostawach surowców na 

całym świecie prosimy o zastosowanie w terminie dostaw dni roboczych oraz wyznaczenie jako najkrótszego terminu 

10 dni roboczych. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 6 Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 obuwie operacyjne bez wkładki, dostępne w rozmiarach: 35/36, 37/38, 
39/40, 41/42, 43/44, 45/46? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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