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ZP-2040/22 

 

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 

Pytanie 1, dot. Pakiet 1 poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów z 

włókniny typu SMMMS – wzmocniony o poniższych parametrach: 

Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny 

obszar na plecach. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób 

aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z 5 – cio warstwowej włókniny SMMMS 

o gramaturze min. 35g/m2 z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej 

i na rękawach o gramaturze 40 g/m2  . Wstawki klejone zapewniające pełną barierowość, 

nieprzeszyte mechanicznie maszyną. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość 

płynów. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym w postaci 

serwety włókninowej .Dodatkowo dwa ręczniki 30x40 cm. 

Rozmiary i długość: M-120cm+/- 2cm, L-130cm+/- 2cm, XL140cm+/- 2cm, XXL150cm+/- 2cm, 

XXXL-160cm+/- 2cm 

Zgodny z aktualnie obowiązującą normą EN 13795 . 

Na opakowaniu zewnętrznym j dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, 

datę ważności oraz nazwę importera. 

 

Odpowiedź 

 

Do wszystkich Wykonawców  



Pismo sporządziła : Paulina Wojtczak, tel. 56 641 3462 

 
 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje 

modyfikacji w tym zakresie.  

 

Zapytanie nr 2 

Pytanie 1, dot. Pakiet 1 poz. 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów z 

włókniny typu SMMMS – niewzmocniony o poniższych parametrach 

Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny 

obszar na plecach. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób 

aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z 5 – cio warstwowej włókniny SMMMS 

o gramaturze min. 35g/m2 . Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem 

wewnętrznym. Dodatkowo dwa ręczniki 30x40 cm. 

Rozmiary i długość: : M-120cm+/- 2cm, L-130cm+/- 2cm, XL140cm+/- 2cm, XXL150cm+/- 

2cm, XXXL-160cm+/- 2cm 

Zgodny z aktualnie obowiązującą normą EN 13795 . 

Na opakowaniu zewnętrznym j dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, 

datę ważności oraz nazwę importera. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że określił wymagania 

w SWZ i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie.  

 

 


