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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na dostawę bielizny niesterylnej oraz rękawic 

 
Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania 

dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi 
przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej: 
 
Pytanie nr 1 - Pakiet 5 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości min. 4 cm? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 2 - Pakiet 5 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 3 - Pakiet 5 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 20 g/m2? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 4 - Pakiet 5 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m2? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 5 - Pakiet 5 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii polietylenowej, zakładany przez głowę oraz 
wiązany z tyłu na troki? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 6 - Pakiet 5 poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii CPE 
• zakładany przez głowę oraz zawiązywany na troki w pasie 
• posiada długi rękaw zakończony uchwytem na kciuk 



 

 

• stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony 
• wodoodporny 
• nie zawiera lateksu 
• produkt jednorazowego użytku 

 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 7 - Pakiet 7 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradła składane a 5 szt.? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 8 - Pakiet 7 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 50 cm – 40m.b? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 9 - Pakiet 6 poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z włókniny polipropylenowej z warstwą 
antypoślizgową o gramaturze 35g/m²? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 10 - Pakiet 6 poz. 4  
Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze 
wstawką przeciwpotną o gramaturze 20g/m² w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej, 
przeciwpotny? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 11 - Pakiet 6 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej 
o gramaturze 25g/m², w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej? 
 

 



 

 

Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 12 - Pakiet 6 poz. 6  
Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w folię? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 13 - Pakiet 7 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 50 cm – 50m.b? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 14 - Pakiet 7 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 80 cm? 
Odp.: Tak. 

 
Pytanie nr 15 - Pakiet 6, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści maski typ IIR, mniej przesiąkliwe od masek typ II? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 16 - Pakiet 6, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści czepki z oddychającej włókniny wiskozowej (bok + napotnik) 
oraz polipropylenowej (denko czepka)? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 17 - Pakiet 5 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści fartuch zakończony gumką? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 18 - Pakiet 5 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m2? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 19 - Pakiet 5 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m2? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 20 - Pakiet 5 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z krótkim rękawem? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 21 - Pakiet 5 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony? 
Odp.: Nie. 
 
 



 

 

Pytanie nr 22 - Pakiet 5 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony w całości? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 23 - Pakiet 5 poz. 3 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu otworu na kciuk? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 24 - Pakiet 5 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch zakończony gumką? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 25 - Pakiet 6, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na obuwie o gramaturze 30g/m2? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 26 - Pakiet 6, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na obuwie o gramaturze 35g/m2? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 27 - Pakiet 6, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści czepek z napotnikiem wykonany z włókniny spulance 35 g/m2? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 28 - Pakiet 6, poz. 4,5 
Czy Zamawiający dopuści czepek zakończony w części tylnej gumką? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 29 - Pakiet 6, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści czepek z napotnikiem w części czoła wykonany z włókniny 
spulance 35 g/m2? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 30 - Pakiet 6, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w folie? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 31 - Pakiet 6, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m2? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 32 - Pakiet I, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ≤66µg/g? 
Odp.: Nie. 



 

 

 
Pytanie nr 33 - Pakiet I, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ≤33µg/g, tak jak dotychczas 
stosowane? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 34 - Pakiet II, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie substancji chemicznych, zgodne z 
EN 16523 jako normą równoważną do EN 374-3? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 35 - Pakiet II, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’100 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zaoferowanej ilości? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 36 - Pakiet II, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o dł. min. 290mm? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 37 - Pakiet IV, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 2 alkohole, w tym odporne na min. 1 o 
stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie? 
Odp.: Rękawice mają być odporne na penetrację min. dwóch substancji obecnych w 
powszechnie stosowanych środkach dezynfekcyjnych pochodzących z różnych grup 
chemicznych w tym alkoholu izopropylowego 70% na co najmniej drugim stopniu odporności, 
badania potwierdzone raportem dołączonym do oferty. 
 
Pytanie nr 38 - Pakiet V, poz. 1 (IV) 
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 39 - Pakiet V, poz. 1 (IV) 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 40 - Pakiet V, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy typu przedniak, zakładany na szyję i wiązany z tyłu 
na troki? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 41 - Pakiet V, poz. 2 



 

 

Czy Zamawiający dopuści standardowy fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej 
podfoliowanej na całej powierzchni z rękawem zakończonym mankietem? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 42 - Pakiet V, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 43 - Pakiet V, poz. 3 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego zadania? Państwa zgoda 
zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 44 - Pakiet V, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny 
wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej 
gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części  
fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki o długości min.45 cm. Dodatkowo 
zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na 
przenikanie cieczy >100 cm H2O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10sztuk. 
Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z 
poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 45 - Pakiet V, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny 
wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35g/m2 wzmocniony na rękawach, 
w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym 
laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne 
części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki, 2 zewnętrzne troki umiejscowione 
w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania 
aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką 
ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, 
zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z 
opakowania. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do 
wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-
1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 46 - Pakiet V, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowego użytku wykonany w całości  z odpornego na 
krew i wirusy materiału typu Splash+ o gramaturze 25g/m²? 



 

 

Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 47 - Pakiet VI, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 48 - Pakiet VI, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 49 - Pakiet VI, poz. 3-6 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 50 - Pakiet VI, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty antypoślizgowe wykonane z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 40g/m2? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 51 - Pakiet VI, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii 
polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 52 - Pakiet VI, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 20g/m2, spełniający pozostałe wymagania 
SWZ? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 53 - Pakiet VI, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. 
Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej 
doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość części przedniej umożliwiająca 
wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 54 - Pakiet VI, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki ze wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu 
na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna 
wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 
38g/m2.  



 

 

Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 55 - Pakiet VI, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 56 - Pakiet VI, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o 
gramaturze 25g/m2, spełniający pozostałe wymagania SWZ? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 57 - Pakiet VI, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m2, spełniający pozostałe wymagania 
SWZ? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 58 - Pakiet VII, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane po 10szt indywidualnie składanych serwet z 
przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 59 - Pakiet VII, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy perforowany o szerokości 50cm zamiast 
51cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 60 - Pakiet VI, inne, poz. 5 
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w 
troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 
g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 
cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 
12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 61 - Pakiet VI., poz. 4-6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 62 - Pakiet VI, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.: Tak. 



 

 

 
Pytanie nr 63 - Pakiet VI, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Czy zamawiający dopuści ochraniacze bez moletu antypoślizgowego? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 64 - Pakiet VI, poz. 6 
Czy zamawiający dopuści czepek min. 14 g/m2? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 65 - Pakiet VII, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny jednowarstwowej PP, o gramaturze min. 25 g/m2? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 66 - Pakiet VII, poz. 2 
Czy zamawiający ma na myśli 1 szt. = 1 rolkę? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 67 – Pakiet 1, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby rękawice były pozbawione alergenów lateksowych Hev b1, b3, 
b5, b6.02 odpowiadających za alergię typu I potwierdzone raportem z testu FITkit z jednostki 
niezależnej nie starszym niż z 2020 r , dołączonym do oferty ? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 68 - Pakiet 1, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały poziom szczelności AQL max 0,65 zgodnie z 
wymogami zharmonizowanej normy EN 455-1, potwierdzone raportem z badań z jednostki 
niezależnej nie starszym niż z 2020r ? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 69 - Pakiet 1, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały poziom szczelności AQL max 0,65 zgodnie z 
wymogami zharmonizowanej normy EN 455-1, potwierdzone raportem z badań z jednostki 
niezależnej nie starszym niż z 2020r ? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 70 - Pakiet 1, poz. 3 
Czy Zamawiający wymaga aby rękawiczki były odporne przez min 60 min na aktywne składniki 
środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, chlorek benzalkoniowy min 10%, kwas nadoctowy 
min 0,4% - potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej wg EN 16523 ( dołączone do 
oferty) i nadrukiem na opakowaniu? 
Odp.: Rękawice mają być odporne na penetrację min. dwóch substancji obecnych w 
powszechnie stosowanych środkach dezynfekcyjnych pochodzących z różnych grup 



 

 

chemicznych w tym alkoholu izopropylowego 70% na co najmniej drugim stopniu odporności, 
badania potwierdzone raportem dołączonym do oferty. 
 
Pytanie nr 71 - Pakiet 2, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 290mm +/-10; pakowane po 100szt czyli 30op ? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 72 - Pakiet 2, poz. 4 
Czy Zamawiający wymaga aby rękawiczki były odporne przez min 30 min na alkohole: 
izopropanol 70% i etanol 70% - potwierdzone raportem z badań z  jednostki niezależnej wg EN 
16523 ( dołączony do oferty) i nadrukiem na opakowaniu ? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 73 - Pakiet 2, poz. 4 
Czy Zamawiający wymaga aby rękawiczki posiadały certyfikat ergonomiczny z jednostki 
niezależnej potwierdzone nadrukiem na opakowaniu ? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 74 - Pakiet nr VI, poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze bez warstwy antypoślizgowej?  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 75 - Pakiet nr VI, poz. 4  
Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny lekarski o gramaturze 17 g/m2, posiadający z 
tyłu gumkę do zamocowania czepka na głowie, posiada napotnik z włókniny wiskozowo-
poliestrowej naszyty na przodzie?  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 76 - Pakiet nr VI, poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 17 g/m2 i parametrach:  

 



 

 

 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 77 - Pakiet nr VI, poz. 6  
Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 17 g/m2?  
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 78 - Pakiet nr 5, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny, w którym rękawy są zakończone gumką? 
Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 79 - Pakiet nr 5, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze min. 20 g/m2? Pozostałe wymagania 
zgodne z SWZ. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 80 - Pakiet nr 5, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny tylko w rozmiarze L (dł. 115 cm, szer. 130 cm) i 
XL (dł. 130 cm, szer. 150 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 81 - Pakiet nr 5, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe 
wymagania zgodne z SWZ. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 82 - Pakiet nr 5, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany w całości z włókniny polipropylenowej 
laminowanej folią? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 83 - Pakiet nr 5, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z poliestrowym mankietem o dł. 5 cm, szczelnie 
przylegającym do nadgarstka, bez otworu na kciuk? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 84 - Pakiet nr 8, poz. 2 



 

 

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 50 mb z przeliczeniem wymaganej ilości do 
pełnych rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 85 - Pakiet nr 8, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 86 - Pakiet nr 8, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści podkład z perforację min. 38 cm? Pozostałe wymagania zgodne z 
SWZ.  
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 87 – Pakiet nr 1, poz. 1  
W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic 
chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? 
Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego 
kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.  
Odp.: Zamawiający nie wprowadza szczególnych wymagań odnośnie sposobu sterylizacji. 
 
Pytanie nr 88 – Pakiet nr 1 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały oznakowane jako 
wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B z 
adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza 
je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla 
zdrowia i życia personelu?  
Odp.: Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu były umieszczone informacje, z których 
będzie wynikało, że rękawice są zarówno wyrobem medycznym jak środkiem ochrony 
indywidualnej. 
 
Pytanie nr 89 – Pakiet nr 1, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice mają być odporne na penetrację min. 
dwóch alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: min. 20% etanol oraz 70% 
izopropanol na najwyższym poziomie odporności zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 
16523-1, potwierdzone raportem z badań dołączonym do oferty? Pragniemy podkreślić, iż 70% 
alkohol izopropylowy jest składnikiem większości środków do dezynfekcji używanych w 
placówkach medycznych, a jego wysoka odporność na penetrację daje gwarancje 
bezpieczeństwa personelu medycznego.  
Odp.: Rękawice mają być odporne na penetrację min. dwóch substancji obecnych w 
powszechnie stosowanych środkach dezynfekcyjnych pochodzących z róznych grup 
chemicznych w tym alkoholu izopropylowego 70% na co najmniej drugim stopniu odporności, 
badania potwierdzone raportem dołączonym do oferty. 
 
Pytanie nr 90 – Pakiet nr 2, poz. 2 



 

 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: rękawice chirurgiczne, ortopedeczne, lateksowe 
bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową ułatwiająca zakładanie, wewnątrz 
silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, 
sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, brązowe, poziom protein < 50 µg/g rękawicy, średnia 
grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm, długość min. 280-295 
mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 34 N. Odporne na przenikanie co 
najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w 
normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). 
Odporność na przekłucia > 5N. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi 
wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi 
tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony 
indywidualnej kategorii III, Typ min. B.  
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 91 – Pakiet nr 2, poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o przedłużonym 
mankiecie pakowanych po 100 sztuk dla rozmiaru S-L, 90 sztuk dla rozmiaru XL. Pozostałość 
zgodnie z SWZ.  
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 92 – Pakiet nr 6, poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalnego, oddychającego 
z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny 
absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu 
SMS o gramaturze max.10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem  
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 93 - Pakiet I poz. 1-3, pakiet II poz. 1-4 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że opisując wymóg środka ochrony indywidualnej kl. 
III Zamawiający miał na myśli ŚOI kategorii III. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 94 - Pakiet II poz. 2 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic 
posiadających lepszy poziom AQL 0,65. Rękawice zgodne z normami EN ISO 374-1, 2, 4, 5 
oraz EN 16523-1. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 95 - Pakiet II poz. 3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic 
przebadanych na cytostatyki zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice zgodne z normami EN 
ISO 374-1, 2, 4, 5 oraz EN 16523-1. Opakowanie zewnętrzne folia/folia, wewnętrzne koperta 
papierowa. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odp.: Tak. 



 

 

 
Pytanie nr 96 - Pakiet II poz. 3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic 
przebadanych na cytostatyki zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice zgodne z normami EN 
ISO 374-1, 2, 4, 5 oraz EN 16523-1. Opakowanie zewnętrzne papier/folia, wewnętrzne koperta 
papierowa. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 97 - Pakiet II poz. 4 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o 
długości min. 300 mm, zgodnych z normą EN ISO 374-1 typ C. Rękawice w opakowaniach 
a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z 
SWZ. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 98 - Pytanie do projektu umowy: 
Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 1 projektu umowy poprzez: 
     a. Obniżenie kary umownej do 0,1% wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy 
w pkt 1.3.; 
    b. Obniżenie kary umownej  do 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w pkt 1.4. 
i 1.5. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 99 - Pytanie do projektu umowy: 
Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z 
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 
zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego 
wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 100 - Pytanie do projektu umowy: 
Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji 
reklamacji do 5 dni roboczych. 
 Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 101 - Pytanie do projektu umowy: 
Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 11 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: 
„W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena 
ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z 



 

 

zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez 
zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 
 Odp.: Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy, patrz § 11 ust. 4 lit. b). 
 
Pytanie nr 102 - Pytanie do projektu umowy: 
Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie ust. 21 o treści: „Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku 
zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co 
najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 103 - Pakiet nr 7, poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 50 mb z przeliczeniem wymaganej ilości do 
pełnych rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 104 - Dotyczy Pakiet nr 7, poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 105 - Dotyczy Pakiet nr 7, poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści podkład z perforację min. 38 cm? Pozostałe wymagania zgodne z 
SWZ. 
Odp.: Tak. 
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