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 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę  odzieży ochronnej dla personelu medycznego, odzieży wysokobarierowej CBO, 

obuwia dla personelu medycznego, odzieży ochronnej i roboczej dla personelu technicznego - 
n r  s p r a w y  Z P  2 0 / 2 0 1 2

I. W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:  
Czy  Zamawiający  w  Załączniku  nr  1  do  SIWZ  formularzu  asortymentowo-cenowym  Grupa  2  –  odzież 
wysokobarierowa CBO poz. 1 ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku dopuści ubranie wykonane z tkaniny 
bawełniano-poliestrowej z  dodatkiem włókna węglowego   o  wadze  150 g/m2  (69% bawełna,  30 procent 
poliester, 1 % włókno węglowe) gdzie konstrukcja tkaniny została oparta o dwa układy:

• poliestrowy -wzmacniający budowę tkaniny i  stanowiący jej  rdzeń,  zawierający dodatkowo włókno 
węglowe,  zapewniające  dobrą  antystatyczność  i  bezpieczeństwo  dla  użytkowania  tych  tkanin  na 
blokach operacyjnych

• bawełniany  –  zewnętrzny  osłaniający,  zapewniający  komfort  gdzie  układ  bawełniany  osłaniając 
wewnętrzny układ poliestrowy, stanowi warstwę zewnętrzną tkaniny

oraz paro przepuszczalności powietrza na poziomie 4,5 cm3/cm2*s ? 
Odpowiedź nr 1:   Nie.

Pytanie nr 2:  
Czy Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ formularzu asortymentowo-cenowym Grupa 2 – odzież 

wysokobarierowa CBO poz. 2 ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku dopuści ubranie wykonane z tkaniny 
bawełniano-poliestrowej z  dodatkiem włókna węglowego   o  wadze  150 g/m2  (69% bawełna,  30 procent 
poliester, 1 % włókno węglowe) gdzie konstrukcja tkaniny została oparta o dwa układy:

• poliestrowy -wzmacniający budowę tkaniny i  stanowiący jej  rdzeń,  zawierający dodatkowo włókno 
węglowe,  zapewniające  dobrą  antystatyczność  i  bezpieczeństwo  dla  użytkowania  tych  tkanin  na 
blokach operacyjnych

• bawełniany  –  zewnętrzny  osłaniający,  zapewniający  komfort  gdzie  układ  bawełniany  osłaniając 
wewnętrzny układ poliestrowy, stanowi warstwę zewnętrzną tkaniny ?

Odpowiedź nr 2:   Nie.

Pytanie nr 3:  
Zamawiający  w grupie odzież wysokobarierowa CBO połączył asortyment odzieży ochronnej z obuwiem, które  
nie zalicza się do odzieży barierowej. Duża część wykonawców oferująca odzież operacyjną barierową nie może 
składać oferty w postępowaniu przetargowym ze względu na brak w swojej ofercie obuwia operacyjnego.

W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Grupy 2 obuwia operacyjnego i 
utworzenie podgrupy 2a, która zawierała będzie wyłącznie obuwie operacyjne wykonane s SEBS?
Odpowiedź nr 3:   Nie.
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Pytanie nr 4:  
Zamawiający w Grupie 2 odzież wysokobarierowa CBO poz 1. i 2. Definiuje wymagania dotyczące odzieży 
operacyjnej jest dla nas niezrozumiałe dlaczego  odzież chirurgiczna poz 1. nie ma wymogu zgodności z normą 
PN-EN 13795 jeżeli jak sama nazwa wskazuje jest to odzież chirurgiczna wykorzystywana podczas operacji. 
Pragniemy zauważyć  że  poz.  2  w grupie  2  zdefiniowana  jest  jako  odzież  zgodna  z  normą  PN-EN 13795 
wyłącznie  w  zakresie  pylenia  oraz  czystości  pod  względem  cząstek  stałych,  co  prowadzi  do  wybiórczego 
traktowania normy.
Pragniemy wyjaśnić Zamawiającemu że  nie są to wszystkie parametry normy PN-EN 13795. Zamawiający 
powinien mieć na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu dlatego przy zakupie powinien 
zamawiać odzież w pełni zgodną z Normą PN-EN 13795 a nie traktować  Normę wybiórczo .
Mając na uwadze dobro pacjentów, personelu oraz reputację szpitala czy Zamawiający wymaga aby ubranie 
operacyjne  wielokrotnego użytku  Grupa 2 poz. 1,2  były zgodne z wszystkimi  parametrami Normy PN-EN 
13795 dot. odzieży chirurgicznej, czego potwierdzeniem będzie raport z badań na zgodność z PN-EN 13795 
niezależnej jednostki dołączony do oferty? 
Odpowiedź nr 4:   Zamawiający:
1. zmienia opis przedmiotu zamówienia w grupie 2 poz. 2:
jest: „Ubranie ma być zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz czystości  pod względem 
cząstek stałych”.
winno być:  „Ubranie ma być zgodne z normą PN-EN 13795”.
2. dodaje opis przedmiotu zamówienia w grupie 2 w poz. 1:
„Ubranie ma być zgodne z normą PN-EN 13795”.
3. W związku z powyższym Zamawiający dodaje w pkt. VII specyfikacji wymóg złożenia w ofercie dla  
grupy 2 poz. 1 i 2  raportu z badań na zgodność z PN-EN 13795 niezależnej jednostki.

Pytanie nr 5:  
W nawiązaniu do wcześniejszego pytania podoba sytuacja dot. grupy 2 poz. 4 i 5 pragniemy zwrócić uwagę 
Zamawiającego, że dla potwierdzenia kupowanego asortymentu powinien wymagać odzieży zgodnej z Normą 
PN-EN  13795  w  pełnym  zakresie  oraz  wymagać  dołączenia  raportu  z  badań  niezależnej  jednostki 
potwierdzającego zgodność wszystkich parametrów tkaniny w wymaganiami normy PN-EN 13795.

W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby serwety nieprzemakalne z grupy 2 poz. 4 i 5  
były zgodne z normą PN-EN 13795 w pełnym zakresie czego potwierdzeniem będzie raport z badań niezależnej 
jednostki dołączony do oferty potwierdzający  parametry użytych tkanin ? 
Odpowiedź nr 5:   Zamawiający:
1. dodaje opis przedmiotu zamówienia w grupie 2 w poz. 4 i 5:
„Ubranie ma być zgodne z normą PN-EN 13795”.
2. W związku z powyższym Zamawiający dodaje w pkt. VII specyfikacji wymóg złożenia w ofercie dla  
grupy 2 poz. 4 i 5  raportu z badań na zgodność z PN-EN 13795 niezależnej jednostki..

Pytanie nr 6:  
Czy Zamawiający w grupie 2 poz. 6 i 7 dopuści serwety chłonne wykonane z tkaniny bawełnianej o gramaturze  
ok. 184g/m2

Odpowiedź  nr  6: Zamawiający  wyjaśnia,  że  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  nie  wskazał  wartości 
maksymalnej gramatury tkaniny, a jedynie minimalną gramaturę tj. 160g/m2. Oznacza to, że Wykonawca 
może zaoferować tkaninę o gramaturze powyżej 160g/m2..
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Pytanie nr 7:  
Czy Zamawiający  wydłuży termin realizacji  zamówień cząstkowych do 21 dni roboczych  ponieważ żądany 
termin jest zbyt krótki na wyprodukowanie i dostarczenie wyrobów gotowych?
Odpowiedź  nr  7: Zamawiający  zmienia  termin  realizacji  zamówienia  do  10  dni  od  daty  złożenia 
zamówienia.

Pytanie nr 8:  
Czy Zamawiający zmieni zapis w umowie:
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianej partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy 
dzień zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust.2 i 3,

na
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

2) w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonej w terminie partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku 
VAT) za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust.2 i 3,

Odpowiedź nr 8: Nie.

II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania i 
otwarcia ofert do dnia 21.06.2012 roku. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

III. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

IV. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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