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do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/39/2020 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę  sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – uzupełnienie  

 dla   SPZOZ Sanok 

 
 

   
DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru 

 
 
 * Pytanie nr 1 -  dot. pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek FFP2 i FFP3 spełniających wymaganą normę. Maski 
typu NR zamiast NR D.    
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 
* Pytanie nr 2 -  dot. pakietu nr 1 
1. Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający dopuści kombinezon ochronny dla personelu medycznego pracują-
cego na oddziałach szpitalnych z chorymi COVID19 kategorii III klasa 3/4 , EN 14126 ? Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza kombinezony o wyższej klasie niż w specyfikacji.  

* Pytanie nr 3 -  dot. pakietu nr 1 
Czy Zamawiający dopuści kombinezon ochronny dla personelu medycznego pracującego na oddzia-
łach szpitalnych z chorymi COVID19 , kolor biały z białym oklejeniem szwów ? Pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ.  
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 4 -  dot. pakietu  nr 1 
Zamawiający oczekuje dostawy 18000 sztuk kombinezonów ochronnych. Czy wszystkie kombine-
zony mają być w jednym rozmiarze ? Jeśli tak to w jakim ? 
 Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje:  S–1 000, M-5 000, L-5 000, XL – 5 000, 2XL-3XL – 2 000 

* Pytanie nr 5 -  dot. pakietu nr 1 
Zamawiający oczekuje dostawy 18000 sztuk kombinezonów ochronnych. Zwracam się z prośbą o po-
danie rozmiarów oraz przypisanie ilości sztuk w danym rozmiarze. 
 Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje:  S–1 000, M-5 000, L-5 000, XL – 5 000, 2XL-3XL – 2 000 
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* Pytanie nr 6 -  dot.  § 4 do umowy  
Prosimy o zmianę zapisu § 4 do umowy na następujący: 
1.. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 0,5 % wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki . 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 7 -  dot. § 4 do umowy  
W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w 
wysokości  5 %wartości nierealizowanej części umowy . 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 8 -  pominięto 
  

* Pytanie nr 9 -  dot. § 4 ust. 6 do umowy  
Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie §  4 ust.6 poprzez dodanie zapisu: 
„Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze 
takiego  zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie 
po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, je-
żeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu 
pocztą elektroniczną na adres e-mail oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w 
którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy 
faksem lub pocztą elektroniczną pisma o wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. 
Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje 
oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania za-
kupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadał na sobotę lub dzień usta-
wowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia najpóźniej 
pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu).”  
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 10 -  dot. oceny ofert w kryterium termin dostawy 
W związku z panującą sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z 
dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków ochrony osobistej , prosimy o zmianę 
kryterium oceny  w zakresie terminu dostawy, na następujące:  

 1-3 dni roboczych –  40 pkt. 
 4 -5 dni robocze  –  20 pkt. 

 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 11 -  dot. wzoru umowy § 4 
W zawiązku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną, prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu: 
„Przed ewentualnym nałożeniem kary Zamawiający każdorazowo ma obowiązek wezwać Wykonawcę 
do wyjaśnienia czy opóźnienia są następstwem COVID-19 i jeśli tak to Zamawiający nie obciąży 
Wykonawcy karą (zgodnie z  § 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).”                                             
 Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis we wzorze umowy. 

* Pytanie nr 12 -  dot. pakietu nr 1 
Czy Zamawiający dopuści kombinezon ochronny dla personelu medycznego pracującego na oddziałach 
szpitalnych z chorymi COVID19. Wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen), kolor biały z 
niebieskim oklejeniem szwów. Kaptur z elastycznym wykończeniem, gumką z tyłu w pasie, w 
nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty patką bez rzepa. Rzep przy kapturze – kombinezon kategorii 
III klasa 5/6, EN 14126?  
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 13 -  dot. pakietu nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej z gumkami 
typu KN95 będącej wyrobem medycznym(8% VAT), technicznie zgodnym z wymaganiami Dyrektywy 
Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Wyrób klasy I typu IIR zgodnie z EN 14683 -posiada 
poziom filtracji BFE ≥ 98% (testy zgodnie z EN149 z niezależnego, akredytowanego laboratorium 
badawczego potwierdzają zgodność z wymogami EN149 dla masek FFP2, a nawet wykazały zbliżone 
wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3).CE poświadczone 
dokumentacyjnie –brak oznakowania na pojedynczej sztuce 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 14 -  dot. pakietu nr 3 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maskiochronnej na twarz 
FFP3o właściwościach opisanych poniżej:Pięciowarstwowa struktura filtrującaWysokiej jakości i 
przyjazne dla skóry materiały z włókninyKomfortowy nosek i wygodna opaska na głowęBez zaworu 
oddechowegoElastyczna i miękka opaska na głowę Ochrona przed cząsteczkami unoszącymi się w 
powietrzu, zanieczyszczeniami, pyłami, itp.Lekka, oddychająca, hipoalergiczna, o wysokiej wydajności 
filtracjiKolor: białyWymiary: 159,99mm*104,44 jeden rozmiarMateriały: Włóknina polipropylenowa 
Zgodna z normą: EN149:2001+A1:2009 Klasa ochronna: FFP3Wydajność filtracji: ≥99%Produkt ten 
jest przeznaczony do odpowiedniego uszczelnienia twarzy użytkownika przed atmosferą otoczenia oraz 
ochrony układu oddechowego, przeszedł normę EN149:2001+A1:2009 w celu wykazania zgodności z 
EHSR Rozporządzenia (UE) 2016/425.Oznakowanie CE na pojedynczej sztuce 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 

* Pytanie nr 14a -  dot. pakietu nr 4 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z niebieskiej włókniny 
polipropylenowej o gramaturze25g/m2, rękaw zakończony miękką, elastycznągumką. Rozmiar 
uniwersalny: 120 x 140cm. 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 15 -  dot. pakietu nr 2, Pozycja 1 
Czy zamawiający dopuści Pokrowce na buty wykonane z laminatu (polipropylen i polietylen) o 
gramaturze 63 g/m². Poliestrowe szwy dodatkowo zakryte taśmą. Pokrowce wykończone gumką z 
dodatkowym wiązaniem. Kolor biały z niebieską taśmą. 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 

* Pytanie nr 16 -  dot. pakietu nr  3, Pozycja 1 
Czy zamawiający dopuści półmaska filtrująca FFP2  zgodną z EN149:2001 + A1:2009, bez zaworu, 
składana, płaska konstrukcja, zintegrowana kształtka na nos.  Mocowana na gumki z tyłu głowy. Maska 
oraz gumki w kolorze białym. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną 
instrukcją zakładania.? 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 

* Pytanie nr 17 -  dot. pakietu nr 3, Pozycja 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia maski NR D? 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 

* Pytanie nr 18 -  dot. pakietu nr 3,  Pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP3 certyfikowaną zgodnie z normą EN 149:2001 + A1:2009.  
Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425. 
Maska wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylenu. Maska posiada zacisk 
nosowy dla formowania półmaski w obrębie nosa oraz zawór wydechowy. 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 

* Pytanie nr 19 -  dot. pakietu nr 4, Pozycja 1 
Czy zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze 20 g/m2? Dostępny w rozmiarach L i XL. 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 20 -  dot. pakietu nr 4, Pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości? 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 21 -  dot. pakietu nr 6, Pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści ubranie wyłącznie w kolorze niebieskim? 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza – kolor do wyboru niebieski lub zielony. 

* Pytanie nr 22 -  dot. pakietu nr 5 
Czy zamawiający dopuści  komplety tylko w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?  
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 23 -  dot. pakietu nr 2 
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty – rozmiar uniwersalny, wysokie pod kolano min. 45cm, 
wyprofilowane na kształt buta, troczki do zawiązywania wokół łydki + dodatkowo gumka, kategoria III 
Typ 6, norma EN14126, norma EN1149-5?  
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 

* Pytanie nr 24 -  dot. pakietu nr 5 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ubrania mają być wykonane z włókniny typu SMS o 
gramaturze min.35g/m2?  
 Odpowiedź:  TAK – kolor zielony lub niebieski do wyboru przez oferenta. 

* Pytanie nr 25 -  dot. pakietu nr  3, pozycja 1 
 Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP2 o konstrukcji dwupanelowej? 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 26 -  dot. pakietu nr 3, pozycja 1 
 Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP2 bez pianki w okolicy nosa? 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 27 -  dot. pakietu nr 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP2 bez zapinki taśm nagłowia? 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 28 -  dot. pakietu nr 3, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP3 o konstrukcji dwupanelowej? 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 28a -  dot. pakietu nr 3, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP3 o konstrukcji dwupanelowej? 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 29 -  dot. pakietu nr  4, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości 
i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 30 -  dot. pakietu  nr 4, poz. 2,3 
Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości 
i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 31 -  dot. pakietu nr 1, zad nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrująca FFP2 NR D, czaszową, 3-warstwową z elastycznym 
sztywnikiem na nos. Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa. Bez uszczelki 
nosowej z pianki polietylenowej. Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia Taśma 
nagłowia Zgodnie z EN149:2001 + A1:2009? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 32 -  dot. pakietu nr 2, zad nr 1   
Czy Zamawiający dopuści kombinezon ochronny jednoczęściowy w kolorze białym bez  niebieskiego 
oklejenia szwów? Takie rozwiązanie znacznie podwyższa cenę kombinezonu a jednocześnie nie 
wpływa na bezpieczeństwo personelu pozostałe parametry zgodne z SIWZ?  
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 
 

UWAGA: 

Wszystkie oferowane maski nie mogą mieć adnotacji wykluczającej użycia w jednostkach 
służby zdrowia – tzn. medycznych. Zamawiający dopuszcza maski zakładane z gumką za uszy.  

 

 

 Z poważaniem 


