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Bochnia, dn. 07.02.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-3/2022 
 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana 
dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

 
1. Treść pytania: dotyczy Pakiet 3 Prosimy o dopuszczenie rękawic przeznaczonych do ochrony przed promieniami 

rentgenowskimi gdzie redukcja dawki na skórę przy energii wiązki wynosi odpowiednio: 60 kVp - 68% (±5%), 
80kVp - 61% (±5%) oraz 100kVp - 54% (±5%). Opcjonalnie prosimy o określenie wymaganego ekwiwalentu 

ołowiu dla rękawic ochronnych.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

2. Treść pytania: dotyczy Pakiet 3 Dot Pragniemy poinformować, że ICRP 60 jest zaleceniem a europejską normą dla 
środków ochrony indywidualnej klasy III jest z moduł D Rozporządzenia (UE)2016/425. Czy zamawiający będzie 

wymagał aby rękawice były podwójnie certyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej 
kategorii III zgodny z modułem D Rozporządzenia (UE)2016/425?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

3. Treść pytania: dotyczy Pakiet 3 Dot Prosimy o dopuszczenie rękawic z wewnętrzną warstwą silikonową. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

4. Treść pytania: dotyczy Pakiet 1 poz. 8-11 Czy Zamawiający wyrazi Zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania 

Mediana 6,5 N? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
5. Treść pytania: dotyczy Pakiet 11, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści koszule zakładane przez głowę wykonane z 

nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, rozcięcie Y, rozmiar uniwersalny (długość 120 

cm, obwód 160 cm)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

6. Treść pytania: dotyczy Pakiet 1, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki z powierzchnią zewnętrznie 

teksturowaną na palcach o grubości 0,16 +/- 0,02 mm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

7. Treść pytania: dotyczy Pakiet 2, poz. 4-9 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poniższych 
parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane 

obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów 
zgodnie z normą ASTM F1671 i  EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki 

niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie 

zgodnie z  EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, - potwierdzone badaniami 
z jednostki niezależnej. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z 

jednostki notyfikowanej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. 
III. Grubość pojedynczej ścianki  na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana)  min 18N, zawartość białek lateksowych max 10 µg/g 

- potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – 
opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, 

opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,0-
8,5? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

8. Treść pytania: dotyczy Pakiet 2, poz. 10-15 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach: 

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie 
pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia w kolorze zielonym z  wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i 

rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy 
wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek 

ochrony indywidualnej kat. III. Grubość ścianki  rękawic: palec - rękawica spodnia 0,18±0,03mm, rękawica 

wierzchnia 0,21 ±0,02mm, dłoń - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,17 ±0,02mm, mankiet - 
rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,16 ±0,02mm, długość min 280 mm. Siła zrywu przed 

starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 
30μg/g dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Odporne na 

przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z  EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 

455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - 
potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru 

większe od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem 
rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie 

zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

9. Treść pytania: dotyczy Pakiet 2, pozycja 16-20 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach: 
Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor 

brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie 
polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, 

mankiecie 0,16±0,02mm. Siła zrywu: min 13N i AQL 0,65 potwierdzone badaniami wg EN 455-1,2 z jednostki 

notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z wymaganiami EN 455 i 
ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na 

przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z  EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, 
odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne 

z EN 374-1,2,3. Pozbawione  DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice 

pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem 
lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Termin ważności 5 lat, sterylizowane 

radiacyjnie promieniami Gamma.  Rozmiar 6,5-9,0 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

10. Treść pytania: dotyczy Pakiet 2, poz. 21 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach: Rękawice 

chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor 

brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki 
na palcu 0,33±0,01mm,na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, 

poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - 
potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 

oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z  EN ISO 

374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie 
odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. 

Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem 
lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-

9,0? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

11. Treść pytania: dotyczy Pakiet 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach:Rękawice 
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chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, chlorowane od wewnątrz, teksturowana 

powierzchnia zewnętrzna, chroniące przed promieniowaniem RTG, na bazie bizmutu. Średnia grubość na palcu 
0,34-0,35mm, dłoni 0,31-0,32mm, mankiecie 0,33, długość min. 275mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) 

min. 19N, AQL 1,0, zawartość protein poniżej 10µg/g – potwierdzone raportem producenta wg EN 455 nie 
starszym niż 2017r. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. 

Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z  EN ISO 374-1. Odporne na 

przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z EN ISO 21420, EN 421, EN 61331-1, EN 
61267. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Pakowane podwójnie, 

wewn. papierowe, zewn. folia. Rozmiary 6,5-8,5? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

12. Treść pytania: dotyczy Pakiet 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

13. Treść pytania: dotyczy Pakiet 9, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za op. a’100 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

14. Treść pytania: dotyczy Pakiet 9, pozycja 2, 3 Czy Zamawiający oczekuje fartuchów zgodnych z aktualną normą 
EN 13795-1:2019? Pozostałe wydania normy przestały obowiązywać w październiku 2019, w związku z tym 

oferowanie produktów zgodnych z normą EN 13795:2013 lub EN 13795:2010 jest niezgodne z aktualnymi 
wymogami prawnymi. Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego spełnianie normy EN 

13795-1:2019? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje fartuchów zgodnych z aktualnie obowiązującą normą EN 13795, 
jednocześnie informuje, że dokumenty jakie wymaga Zamawiający zostały określone w II.8) INFORMACJA 
O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH SWZ 
 

15. Treść pytania: dotyczy Pakiet 9, pozycja 3 Czy Zamawiający, w celu lepszej identyfikacji, oczekuje fartuchów z 
oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i 

zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

16. Treść pytania: dotyczy Pakiet 9, pozycja 3 Czy Zamawiający wymaga etykiet na wyrobie w języku polskim, 
ułatwiających identyfikację fartucha? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

17. Treść pytania: dotyczy Pakiet 9, pozycja 4, 5 Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za op. a’50 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

18. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną wykonaną z włókniny 

SMS o gramaturze 35g/m2, w rozmiarach S-XXL? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

19. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem wykonaną z 
miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone 

obszyciem. Bluza wyposażona w  3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w 

zapięcie na biały nap. Rozmiary S- XXL? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

20. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną wykonaną z miękkiej 

włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

21. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny w kształcie furażerki 
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wiązany na troki wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, głębokość 11,5cm +/-1cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

22. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny w kształcie furażerki 
wiązany na troku, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, po wywinięciu części przedniej utworzy się 

dodatkowa warstwa stanowiąca zabezpieczenie przed potem, 25g/m2, głębokość 20,5cm +/-1cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

23. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny w kształcie furażerki 
wiązany na troku, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, po wywinięciu części przedniej utworzy się 

dodatkowa warstwa stanowiąca zabezpieczenie przed potem, 25g/m2, głębokość 20,5cm +/-1cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

24. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 5 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

25. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści spodnie chirurgiczne wykonane z włókniny 

SMS o gramaturze 35g/m2, w rozmiarach S-XXL? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

26. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści  spodnie wykonane z miękkiej włókniny 
bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2 w rozmiarach S-XXL? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

27. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 7, 8 Czy Zamawiający, w celu lepszej identyfikacji, oczekuje fartuchów 

z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i 
zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

28. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 7, 8 Czy Zamawiający wymaga etykiet na wyrobie w języku polskim, 

ułatwiających identyfikację fartucha? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
29. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości dla rozmiaru XL – 138 

cm, dla rozmiaru XXL – 157 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

30. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o długości 61 cm (+/- 
2 cm) mierzonym od ramienia do mankietu (długość rękawa z mankietem 68,5 cm (+/- 2 cm) 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

31. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony w okolicy 

przedramion, klatki piersiowej i brzucha dwuwarstwowym, nieprzemakalnym laminatem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
32. Treść pytania: dotyczy Pakiet 10, pozycja 9 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby czepek 

posiadał taśmę pochłaniającą pot..  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

33. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 1-3 – rękawice ginekologiczne Czy Zamawiający dopuści 
rękawice w rozmiarach 6,5; 7,5; 8,5 i pozostałych parametrach niezmienionych?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

34. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 4-9 – rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe, 
bezpudrowe, niechlorowane Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 0,65? Rękawice o poziomie AQL 0,65 
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gwarantują wyższą jakość, lepszą szczelność a zarazem są bardziej bezpieczne. Im niższy poziom AQL, tym 

mniejsza ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

35. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 4-9 – rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe, 
bezpudrowe, niechlorowane Czy Zmawiający dopuści potwierdzenie zgodności z normą EN455 deklaracją 

zgodności producenta?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

36. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 10-15 – rękawice chirurgiczne, system podwójnego 
zakładania Czy Zamawiający jako alternatywę dopuści rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe z 
przeznaczeniem do systemu podwójnych rękawic, mikroteksturowane zapewniające lepszą chwytność. 

Polimeryzowane, w wyrazistym kolorze, zakończone rolowanym mankietem, długość min. 280mm, AQL≤1,0, 

zawartość protein <30µg/g, zgodne z normą EN 455. Rękawice wytrzymałe na rozerwanie, pozwalające na łatwe 
włożenie na dłonie i łatwe wykonywanie precyzyjnych ruchów, łatwo wyciągalne z opakowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

37. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 10-15 – rękawice chirurgiczne, system podwójnego 
zakładania Czy Zamawiający jako alternatywę dopuści rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe 
pakowane  w komplecie 2 pary odpowiednio dopasowane rozmiarem, o różnych kolorach: wewnętrzne rękawice o 

intensywnej barwie, zewnętrzne o stonowanej barwie nie wywołującej zjawiska odblasku i refleksu, 
mikroteksturowane zapewniające lepszą chwytność. Polimeryzowane, zakończone rolowanym mankietem, długość 

min. 285/295mm, AQL 0,65, zawartość protein <40µg/g, zgodne z normą EN 455. Rękawice wytrzymałe na 
rozerwanie, pozwalające na łatwe włożenie na dłonie i łatwe wykonywanie precyzyjnych ruchów, łatwo wyciągalne 

z opakowania? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

38. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 16-20 – rękawice chirurgiczne  Czy Zamawiający jako 
alternatywę dopuści rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe neoprenowe dla osób uczulonych na lateks, wolne 

od protein, z rolowanym mankietem. Rękawice obustronnie polimeryzowane, o minimalnej długości 295mm, AQL 

0,65 i zgodnie z normą EN 455. Rękawice wytrzymałe na rozerwanie, pozwalające na łatwe włożenie na dłonie i 
łatwe wykonywanie precyzyjnych ruchów, łatwo wyciągalne z opakowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

39. Treść pytania: Dotyczy SWZ pkt.II.8.1 – przedmiotowe środki  dowodowe - Pakiet nr 2 Dla wyrobów 

medycznych klasy IIa prosimy o dopuszczenie deklaracji i certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną 
zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG o wyrobach medycznych. Chcemy nadmienić, że wyroby z ważnym 

certyfikatem wydanym zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD) mogą być wprowadzane do obrotu lub 
wprowadzane do używania do końca ważności certyfikatu, ale nie później niż do 26 maja 2024 pod warunkiem, 

że pozostają zgodne z Dyrektywą i nie ma istotnych zmian w projekcie i przewidzianym zastosowaniu tych 
wyrobów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

40. Treść pytania: Dotyczy Zadanie 5- Maska FFP2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie masek 

FFP2 NR zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej kat III, zakładanych na gumki na uszy, maska dwu- 
panelowa, pięcio- warstwowa. Maska pakowana w folijki z nadrukowaną instrukcją- po 2 szt w folijce. W pudełku 

20 pakietów po 2 szt. Karton zbiorczy po 640 szt Załączam zdjęcie obrazujące sposób pakowania masek. Maski 

zgodne z normą EN 149:2001+A1:2009 Pozostałe zapisy zgodne z OPZ i SWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

41. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-3:  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do 

zaoferowania w ww. pozycjach rękawic winylowych, zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony 
indywidualnej kategorii III w typie C. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z 

nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. Rękawice łatwo wyciągają sięz opakowania. Opakowanie rękawic 

tradycyjne (umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawiczek z pudełka) – rękawice pobierane od góry. 
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Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

42. Treść pytania:  dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8-11:  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do 
zaoferowania w ww. pozycjach rękawic nitrylowych, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach 

palców, przebadanych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 

16523-1. Rękawice łatwo wyciągają sięz opakowania. Opakowanie rękawic tradycyjne (umożliwiające pojedyncze 
wyjmowanie rękawiczek z pudełka) – rękawice pobierane od góry. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

43. Treść pytania:  dotyczy Pakietu nr 1 poz. 12:  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do 
zaoferowania w ww. pozycji rękawic nitrylowych, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców, 

wewnątrz chlorowanych i dodatkowo polimeryzowanych, posiadających grubość na palcu 0,20 mm. Pozostałe 

wymagania zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

44. Treść pytania: dotyczy dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1-3:  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 

dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic ginekologicznych w rozmiarach: S - tj. odpowiednik 6,5; M 

-tj. odpowiednik 7,5 oraz L -tj. odpowiednik 8,5. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

45. Treść pytania: dotyczy dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4-9: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 

dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic chirurgicznych teksturowanych na całej powierzchni 
rękawicy, posiadających lepszy poziom AQL = 0,65. Rękawice zgodne z normą EN-455 (1-3) potwierdzone 

Deklaracją Zgodności od producenta oraz raportem z badań od producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

46. Treść pytania: dotyczy dotyczy Pakietu nr 2 poz. 10-15:  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 

dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic chirurgicznych do systemu podwójnego zakładania, 

posiadających powierzchnię zewnętrzną gładką. Pokrycie powierzchni zewnętrznej – rękawice chlorowane i 
silikonowane. Pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawica pokryta polimerem i silikonowana oraz posiadająca 

powłokę z komponentą nawilżającą i zapobiegającą pękaniu skóry. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, 
lepszy poziom AQL = 0,65, zawartość protein ≤ 30 µg/g. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

47. Treść pytania: dotyczy dotyczy Pakietu nr 2 poz. 16-20:  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 

dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic chirurgicznych posiadających mankiet rolowany z opaską 
samoprzylepną oraz lepszy poziom AQL = 0,65. Rękawice obustronnie silikonowane, wewnątrz dodatkowo pokryte 

polimerem. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

48. Treść pytania: dotyczy dotyczy Pakietu nr 2 poz. 21:  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych sekcyjnych posiadających powierzchnię 

zewnętrzną teksturowaną w postaci rybiej łuski, mankiet prosty ząbkowany – zig-zag. Rękawice nie posiadają 
terminu ważności na opakowaniu, posiadają trwałość 5 lat – na potwierdzenie folder od importera/dystrybutora. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

49. Treść pytania: dotyczy dotyczy Pakietu nr 2 poz. 10-21:  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
wyrażenie zgody na przedłożenie przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania parametrów rękawic opisanych w 

Pakiecie nr 2 poz. 10-21 folderów od dystrybutora/ importera rękawic.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga  
 

50. Treść pytania: dotyczy dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1:  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 



Dostawa środków ochrony indywidualnej 
 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-3/2022 
  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 
BDO: 000039566 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 7 z 11 

 

do zaoferowania w ww. pozycji ubrań chirurgicznych spełniających wymagania normy EN 13795-2:2019, 

wykonanych z nieprzezroczystej i barierowej włókniny SMMS o gramaturze 45 g/m2. Pozostałe wymagania 
zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

51. Treść pytania: dotyczy wzoru umowy:  Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez wydłużenie 

terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę: Po rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego Towar wolny od wad (a także odebrać Towar wadliwy) 
w terminie do 5 dni roboczych,  licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji 

 
52. Treść pytania: dotyczy wzoru umowy:  Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5 projektu umowy poprzez obniżenie 

przewidzianej przez niego kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. 

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien 
mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy 

naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do 

naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia 

niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę: „W razie wcześniejszego wypowiedzenia 
Umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości brutto netto niezrealizowanej części Umowy” 
 

53. Treść pytania: dotyczy wzoru umowy:  Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 10 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, o której 
mowa w art. 15r ust. 1, 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. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
54. Treść pytania: dotyczy wzoru umowy:  Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 10 lit. a. projektu umowy poprzez 

dookreślenie, że w przypadku zmiany stawki VAT na towary dostarczane w ramach niniejszej umowy zmiana taka 

następować będzie automatycznie i dla swojej ważności nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest 

czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT 
następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą 

się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych 
przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże 

zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w 

związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z 
przepisami podatkowymi. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę: 
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, 

uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez właściwe przepisy prawa, bez 

konieczności zawierania odrębnego aneksu.   
 

55. Treść pytania: dotyczy wzoru umowy:  Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 11 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 drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana 

zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ 

na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien 
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być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do 

realizowania umowy po rażąco niskich cenach. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

56. Treść pytania: Pakiet nr 6 Czy Zamawiający od wymogu maski zarejestrowanej jako wyrób medyczny? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

57. Treść pytania: Pakiet 8 Czy zamawiający dopuści komplety wykonane z SMMS 40g/m2? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

58. Treść pytania: Pakiet 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę czepków za opakowanie handlowe a’100 sztuk, lub 
dopuści wycenę za 1 sztukę produktu do 4 miejsc po przecinku? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

59. Treść pytania: Pakiet 9 poz. 2 Czy zamawiający dopuści fartuch jałowy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

60. Treść pytania:  Pakiet 9 poz. 2 Czy zamawiający dopuści fartuch z trokami w pasie oraz z rzepem przy szyi zamiast 

troków? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

61. Treść pytania: Pakiet 9 poz. 3 Czy zamawiający dopuści fartuch z trokami w pasie oraz z rzepem przy szyi zamiast 

troków? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

62. Treść pytania:  Pakiet 9 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę masek za opakowanie handlowe a’50 sztuk, lub 
dopuści wycenę za 1 sztukę produktu do 4 miejsc po przecinku? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

63. Treść pytania: Pakiet 9 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę masek za opakowanie handlowe a’50 sztuk, lub 

dopuści wycenę za 1 sztukę produktu do 4 miejsc po przecinku? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

64. Treść pytania: Pakiet 11 poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym (XL)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

65. Treść pytania: Pakiet 1 Poz.1-3 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, winylowych, 

bezpudrowych, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako 
wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. 

Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. 
Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-

ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk.? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

66. Treść pytania: Pakiet 1 Poz.1-3 , 8-11 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych 
rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer 

butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany 

brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 
mm, grubość na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z 

EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący 
zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w 

klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 
substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 

1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i 

Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z 
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żywnością (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie 

nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
67. Treść pytania: Pakiet 1 Poz.12  -prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych 

niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości min. 290 mm 

(tolerancja +/- 0,03). Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. 
AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt 

uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Powierzchnia zewnętrzna 
teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący 

zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako 
wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na 

przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z 

ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, 
ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Okres ważności 35 miesięcy od daty 

produkcji. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 sztuk.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

68. Treść pytania: Pakiet 2 Poz.1-3 , 21 – prosimy Zamawiającego o wydzielenie tych pozycji i utworzenie osobnego 
pakietu co pozwoli większej liczbie oferentów na złożenie ważnej oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

69. Treść pytania: Pakiet 2 Poz.1-3 – prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z nitrylu , reszta 
parametrów zgodna z swz? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

70. Treść pytania: Pakiet 2  Poz.16-20-prosimy zamawiajacego o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne, syntetyczne 

neoprenowe wolne od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3, bezpudrowe z syntetyczną, wielowarstwową 
powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Ciemno zielone, 

odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 

mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z 
taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem. Wyrób medyczny klasy 

IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. 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). Badania na przenikalność 28 cytostatyków, 

zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 
substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). 

Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978, z 
czasem ochrony min 30 min. dla co najmniej Ifosfamide, Mitomicyn, Thitepa,, Irinotecan, Carmustine, Oxaliplatin). 

Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na 
rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-

9,0.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

71. Treść pytania: Pakiet 2 Poz.10-15-prosimy zamawiajacego o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne, lateksowe 
bezpudrowe do systemu podwójnego zakładania jako rękawice spodnie w wyraźnie kontrastującym kolorze 

(zielony), z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. 

Średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane 
radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania 

niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, 
opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 

mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. 
Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na 

przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice 

chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone 
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certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczona fabrycznie na opakowaniu zbiorczym 

(dyspenserze). Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami 
badań) oraz badania na przenikalność min. 18 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport 

z wynikami badań). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania 
jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy 

oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

72. Treść pytania: Pakiet 4 i 6  -prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski zarejestrowanej jako Środek ochrony 
osobistej kategorii III?reszta parametrów zgodna z swz. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

73. Treść pytania: Pakiet 8 -prosimy zamawiajacego o dopuszczenie niesterylnego jednorazowego ubrania 

chirurgicznego wykonanego z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 35g/m2 
nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone 

lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z gumką w pasie, kolor 
niebieski. Zgodne z normą EN 13795, wyrób medyczny klasy I. Rozmiar S, M, L, XL, XXL. Pakowane indywidualnie 

w torebkę foliową, zbiorczo 70 kompletów w kartonie zbiorczym.? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

74. Treść pytania: pakiet 9, poz. 1,4-5 Czy zamawiający wydzieli poz.1,4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie 
pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie 
wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa 

liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

75. Treść pytania: pakiet 9, poz. 1 czy zamawiający dopuści kolor niebieski? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

76. Treść pytania: pakiet 9, 10,11 prosimy o wyjaśnienie co oznaczają  gwiazdki przy opisie przedmiotu zamówienia 
(***), gdyż nie ma wyjaśnień pod pakietem. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że (***) nie mają żadnego znaczenia. 
 

77. Treść pytania: pakiet 10, poz. 3-5 Czy zamawiający wydzieli poz.3-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie 

pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 
priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na 

dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż 
większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

78. Treść pytania: pakiet 10, poz. 3-4 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? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 
79. Treść pytania: pakiet 10, poz. 3-4 Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób 

pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również 
higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości 

użytkowe. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

80. Treść pytania: pakiet 11,poz. 1 pakiet 11,poz. 1 czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, nie mniejszy niż 
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standardowy rozmiar L? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

81. Treść pytania: pakiet 11,poz. 1   Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli 
na złożenie konkurencyjnej oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

82. Treść pytania: pakiet 4,pakiet 6,czy zamawiający dopuści maski jako środek ochrony indywidualnej (PPE klasy III)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

83. Treść pytania: pakiet 4, 5, 6, 7, 8 prosimy o wyjaśnienie co oznaczają  gwiazdki przy opisie przedmiotu zamówienia 
(***), gdyż nie ma wyjaśnień pod pakietem. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że (***) nie mają żadnego znaczenia. 
 

84. Treść pytania: pakiet 8 czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m2? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

UWAGA! 

W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 
nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 
 
Zamiany w Załączniku nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - wprowadzone zmiany zostały 
zaznaczone na czerwono. 

 
 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 
Załączniki: 
 Załączniknr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowne 

 
 

               Dyrektor 
Jarosław Kycia 


