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Nr sprawy: PCZ-NZP-382/11/21                                                                                                   Lwówek Śl. dn. 21.09.2021 r. 

 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.: „dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego 

użytku”.  

 

W nawiązaniu do pytań dotyczących treści SWZ, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.  z o. o. w Lwówku Śląskim udziela 

następujących odpowiedzi:     

 

1. Zad. nr 5 poz. 1. Czy Zamawiający w zadaniu 5  w pozycji 1 (z racji na zmianę dokonaną przez producenta) dopuści 

zestaw posiadający strzykawkę luer lock 30 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ. 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

2. Zad. nr 5 poz. 2. Czy Zamawiający w zadaniu 5 w pozycji 2 (w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez 

producenta) dopuści zestaw do drenażu opłucnej wyskalowany do objętości 2100 ml; z pojedynczym drenem łączącym 

zabezpieczonym przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu (bez metalowej sprężyny); zestaw spełniający 

pozostałe wymagania SWZ. 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

3. Zad. nr 14 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 14, poz.2 siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, 

niewchłanialną,  gramatura 30 g/m2, porowatość  min. 0,52 mm,  średnia 1,51 mm w rozmiarze zgodnym z SWZ? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

4. Zadanie 1, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim i zielonym? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

5. Zadanie 1, pozycja 1-2, 4, 10. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

6. Zadanie 1, pozycja 3, 5, 11. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

7. Zadanie 1, pozycja 6-8. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie 

naszej firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

8. Zadanie 2, pozycja 2-3, 5-6. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

9. Zadanie 2, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści śliniaki w rozmiarze 38x49 cm? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

10. Zadanie 3, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran pakowane a’3szt z przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

11. Zadanie nr 6, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści tupfer jałowy w kształcie rożka? 

Odpowiedź:  nie dopuszcza się. 

 

12. Zadanie nr 6, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści tupfer jałowy w kształcie fasolki o rozmiarze 9,5 x 9,5 cm z rtg a’5? 

Odpowiedź:  nie dopuszcza się. 

 

13. Zadanie nr 9, pozycja 2-3. Czy Zamawiający ma na myśli siatki opatrunkowe o długości 1m w stanie spoczynku i 2,5m 

w stanie rozciągniętym? 

Odpowiedź:  tak, dopuszcza się. 

 

14. Zadanie 9, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości w stanie swobodnym 50-

95mm? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 
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15. Zadanie 9, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości w stanie swobodnym 25-

45mm? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

16. Zadanie 9, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści opakowania a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

17. Zadanie 9, pozycja 19, 21, 25. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

18. Zadanie 9, pozycja 20, 26-27. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’6 sztuk z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

19. Zadanie 9, pozycja 23. Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w zbiorcze opakowanie kartonowe z etykietą? 

Odpowiedź:  dopuszcza się opakowanie zbiorcze kartonowe, pozostałe wymagania bez zmian. 

 

20. Zadanie 9, pozycja 24. Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2szt, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:   nie dopuszcza się. 

 

21. Zadanie 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę podkładów o wymiarach 100 x 225 cm, warstwa chłonna o 

wymiarach 50 x 180 cm, 5-warstwowych, chłonność 4.500 ml, nośność 150 kg?  

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

22. Zadanie 2 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści wycenę podkładów o wymiarach 70 x 180 cm, warstwa chłonna – 60 x 80 

cm, chłonność całkowita – 1.750 ml, z superabsorbentem odciągającym wilgoć od skóry pacjenta?  

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

23. Zadanie 2 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści wycenę podkładów z chłonną pulpą celulozową, od strony pacjenta – 

delikatna włóknina, od strony spodniej – nieprzemakalna folia polietylenowa?  

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

24. Zadanie 2 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści rolki z perforacją co 50 cm?  

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

25. Zadanie 2 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści śliniaki pakowane po 100 szt.?  

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

26. Zadanie nr 11 poz. 1. Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o   

wydzielenie z pakietu 1 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu.  

Ponadto prosimy o dopuszczenie kombinezonów o następujących parametrach: 

Ze względu na możliwość złożenia bardzo konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o 

dopuszczenie  kombinezonów wykonanych z laminatu włóknina /folia PE o gramaturze 55 g/m2, typ ochrony 5,6   w 

rozmiarze S,M, L,XL,XXL  będący  środkiem ochrony osobistej klasy III. Wytrzymałość na rozciąganie według normy EN 

ISO 13934-1 , zgodny z normą EN 13034:2005 + A1:2009 oraz EN 14126:2003/AC:2004 EN 13982-1:2004/A1:2010, EN 

ISO 13688:2013. ,Rękawy wykończone gumką, zamek błyskawiczny kryty listwą, bez samoprzylepnej patki. Proponowany 

przez nas produkt jest pakowany pojedynczo, w kartonie po 40 szt., bez ochraniaczy na obuwie zgodny z wymaganiami 

rozporządzenia UE 2016/425. 

Odpowiedź: nie wydziela się i nie dopuszcza się. 

 

27. Zadanie nr 2 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną w 100% z materiału typu Molton? 

Odpowiedź:  nie dopuszcza się. 

 

28. Zadanie nr 2 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści myjkę o wymiarach 15cm x 23cm? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

29. Zadanie nr 2 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 75 g/m2? 

Odpowiedź:  nie dopuszcza się. 

 

30. Zadanie nr 2 poz. 10. Czy Zamawiający wyłączy pozycję 10 z Zadania nr 2 i utworzy z niej oddzielne zadanie? 

Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
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31. Zadanie nr 12 (46) poz. 1. Czy Zamawiający dopuści łączną długość 17,5 cm? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

32. Zadanie nr 12 (46) poz. 2. Czy Zamawiający dopuści łączną długość 15,5 cm? 

Odpowiedź:  dopuszcza się dł. całkowitą 15,5 cm, pozostałe wymagania bez zmian. 

 

33. Zadanie nr 12 (46) poz. 3. Czy Zamawiający dopuści równoważną myjkę o poniższej specyfikacji: 

• Myjka nasączone jednostronnie środkiem myjącym (PH 5,5) 

• Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części 

• Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą 

• Wykonana w całości z poliestry 

• Rozmiar: 17 cm x 24,5 cm 

• Gramatura 100 g/m2 (część przednia pokryta mydłem, 70 g/m2 (część tylna bez mydła) 

• Wyrób jednorazowy 

• Nie zawiera lateksu 

• Opakowanie 20 sztuk 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

34. Zadanie nr 12 (46) poz. 3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogów „Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 

22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty)”? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

35. Zadanie nr 12 (46) poz. 3. Czy Zamawiający dopuści równoważne badania, potwierdzające brak zawartości TPC, 

Coliforms, Fungi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus hemolyticus? 

Odpowiedź:  nie dopuszcza się. 

 

36. Zadanie nr 12 (46) poz. 4. Czy Zamawiający dopuści równoważną myjkę o poniższej specyfikacji: 

• Myjka nasączone jednostronnie środkiem myjącym (PH 5,5) 

• Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części 

• Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą 

• Wykonana w całości z poliestry 

• Rozmiar: 17 cm x 24,5 cm 

• Gramatura 100 g/m2 (część przednia pokryta mydłem, 70 g/m2 (część tylna bez mydła) 

• Wyrób jednorazowy 

• Nie zawiera lateksu 

• Opakowanie 20 sztuk 

Odpowiedź:  nie dopuszcza się. 

 

37. Zadanie nr 12 (46) poz. 4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogów „Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 

22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty)”? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

38. Zadanie nr 12 (46) poz. 4. Czy Zamawiający dopuści równoważne badania, potwierdzające brak zawartości TPC, 

Coliforms, Fungi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus hemolyticus? 

Odpowiedź:  nie dopuszcza się. 

 

39. Zadanie nr 12 (46) poz. 5. Czy Zamawiający dopuści czepek o równoważnym składzie zawierającym m.in.: Simetikon, 

Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Glukozyd laurylowy, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, 

Polisorbat 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, 

Wyciąg z rumianku? 

Odpowiedź:  nie dopuszcza się. 

 

40. Zadanie nr 12 (46) poz. 5. Czy Zamawiający dopuści możliwość podgrzania w mikrofalówce przez 20 sekund w 700W? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

41. Zadanie nr 12 (46) poz. 6. Czy Zamawiający dopuści równoważną piankę myjąco-pielęgnującą do ciała, która oczyszcza 

skórę, pozostawiając na powierzchni skóry warstwę zabezpieczającą, delikatnie nawilża i natłuszcza skórę, działa kojąco, 

niweluje nieprzyjemny zapach moczu, produkt posiada przyjazne dla skóry pH. Składniki aktywne: 

Biokompleks lniany – odżywia i wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka, ponad to podnosi odporność skóry na czynniki 

drażniące. 

Pantenol – pomaga łagodzić podrażnienia, odpowiada za utrzymania odpowiedniego poziomu nawilżenia. 

Kwas mlekowy – nawilża i nawadnia skórę, utrzymuje jej odpowiedni poziom wilgoci. Odbudowuje pH skóry, przywraca jej 

naturalny, fizjologiczny odczyn, działa antybakteryjnie. 

Oliwa z oliwek – działa łagodząco i kojąco na podrażnienia, wzmacnia odporność skóry, redukuje szorstkość. 
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Sinodor® – pochłania nieprzyjemny zapach np. kału i moczu? 

Odpowiedź:  nie dopuszcza się. 

42. Dotyczy zapisów SWZ. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do 

sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i 

budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami i normami. 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

43. Zadanie 4 poz. 1. 

1. Opis Zamawiającego wskazuje na 2 różne typu wskaźników biologicznych – do pary oraz do tlenku etylenu. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie tych pozycji w ramach tego samego pakietu oraz wskazanie odpowiedniej ilości 

zamówienia do każdego z tych wskaźników? 

Odpowiedź:  do sterylizacji parowej. 

2. Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na wskaźniki biologiczne do tlenku etylenu o odczycie 48h? 

Odpowiedź:  błąd w opisie, nie posiadamy sterylizatora gazowego. 

 

44. Zadanie 4 poz. 2. 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na włókninę o gramaturze 57 g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z 

wymaganiami. 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

2. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia gramatury oraz parametrów wytrzymałościowych zgodnych z normą PN EN 868 

dla oferowanej włókniny wydanych przez producenta a nie dystrybutora lub firmę konfekcjonującą? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

3. Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina gwarantowała sterylność wyrobu 

medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta, a nie dystrybutora? 

Barierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową opakowania, zapewniającą bezpieczne przechowywanie 

każdego wyrobu medycznego. 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

45. Zadanie 4 poz. 3. 

1. Proszę o wskazanie rozmiaru papieru dla powyższej pozycji.  

Odpowiedź:  100 cm x 100 cm (+/- 10 cm). 

2. Czy Zamawiający zgodzi się na papier krepowy o parametrach wytrzymałościowych?: 

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho 2,06 kN/m w kierunku maszyny oraz 1,33 kN/m poprzecznie 

-wytrzymałość na rozciąganie na mokro 0,53 kN/m w kierunku maszyny oraz 0,4 kN/m poprzecznie 

-zawartość chlorków 0,028%, zawartość siarczanów 0,045%  

Parametry tylko w nieznacznym stopniu odbiegają od wymagań Zamawiającego. 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

46. Zadanie 4 poz. 5. Czy Zamawiający ma na myśli rękaw papierowo- foliowy płaski o długości 200 mb czy rękaw z 

zakładką o długości 100 mb? 

Odpowiedź:  rękaw z zakładką o długości 100 mb. 

 

47. Zadanie 4 poz. 7. Czy Zamawiający ma na myśli rękaw papierowo- foliowy płaski o długości 200 mb czy rękaw z 

zakładką o długości 100 mb? 

Odpowiedź:  rękaw z zakładką o długości 100 mb. 

 

48. Zadanie 4 poz. 11. 

1. Czy Zamawiający ma na myśli rękaw papierowo-foliowy płaski o długości 200 mb czy rękaw z zakładką o długości                 

100 mb? 

Odpowiedź:  rękaw z zakładką o długości 100 mb. 

2. Czy Zamawiający zgodzi się na rękaw papierowo-foliowy o szerokości rolki 20 cm? Pozostałe parametry zgodnie z 

wymaganiami. 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

49. Zadanie 4 poz. 12. Czy Zamawiający zgodzi się na rękaw papierowo-foliowy o szerokości rolki 20 cm? Pozostałe 

parametry zgodnie z wymaganiami. 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

50. Zadanie 4 poz. 4-12. 

1. Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w 

języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu. 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 
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2. Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był 

piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

3. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji posiadały znak CE umieszczony wyłącznie na 

etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce), a nie bezpośrednio na produkcie? Zgodnie z art. 11 ust. 8. 

ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. zabronione  jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu 

oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogły wprowadzić w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, a 

także numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Używanie na rękawach sterylizacyjnych, które następnie pełnią 

funkcję opakowania dla wysterylizowanych wyrobów medycznych, wprowadza w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, 

który dotyczy nie wyrobu znajdującego się wewnątrz rękawa (wysterylizowanej zawartości), a samego rękawa. 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

4. Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. 

ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5, co jest wymagane przez obowiązujące normy? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

5. Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość  wymaga rękawów papierowo – foliowych o 

gramaturze papieru 70g/m2 i foli minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu 

zawartości przed użyciem.  

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

6. Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie 

mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868 ? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

7. Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą 

folią? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

51. Zadanie 4 poz. 14. Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim? 

Odpowiedź:  tak. 

 

52. Zadanie 4 poz. 18. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie etykiet ze wskaźnikiem koloru fioletowego 

przebarwiającym się po procesie na kolor zielony? Zmiana koloru jest bardzo wyrazista i jednoznaczna. 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

53. Zadanie 4 poz. 21. Czy Zamawiający oczekuje taśmy do sterylizacji parowej ze wskaźnikiem szer. 19mm dł. 50 m? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

54. Zadanie 4 poz. 22.Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie 

ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

55. Zadanie 1,poz. 1-5,10-11. Czy zamawiający wydzieli poz.1-5,10-11 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. 

 

56. Zadanie 1, poz. 1. Czy zamawiający dopuści kolor tylko niebieski?  

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

57. Zadanie 1, poz. 2. Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?  

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

58. Zadanie 1, poz. 3. Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2? Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?  

Odpowiedź:  nie dopuszcza się. 

 

59. Zadanie 9, poz. 1-6,11-14. Czy zamawiający wydzieli poz.1-6,11-14 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. 

 

60. Zadanie 9, poz. 14. Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą?  

Odpowiedź:  dopuszcza się. 
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61. Zadanie 9, poz. 11. Czy zamawiający dopuszcza i wymaga plastrów włókninowych?  

Odpowiedź:  nie dopuszcza się. 

 

62. Zadanie 11, poz. 1. Czy zamawiający dopuści kombinezon jednorazowy ochrony typu 5/6, klasa III, spełniający 

wymagania normy EN 14126, zabezpieczający przed zagrożeniem biologicznym, posiadający: kaptur zintegrowany z 

kombinezonem, zamek błyskawiczny biała guma i taśma dwustronna, przy zakończeniu rękawa i nogawki elastyczna gumka, 

elastyczny pas z tyłu, włóknina laminowana o gramaturze 60 g/m2; spełniający normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-

1:2004/A1:2010, EN 13034:2005/A1:2009; EN ISO 14126, w rozmiarze M, L, XL, XXL ?  

Odpowiedź:  nie dopuszcza się. 

 

63. Zadanie 11, poz. 2-3. Czy zamawiający dopuści maski bez raportu badań jednostki akredytacyjnej?  

Odpowiedź:  nie dopuszcza się. 

 

64. Zadanie 11, poz. 1-3. Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i 

będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.pczlwowek.pl w dniu 21.09.2021 r. 

 

 

 

               

                                                                                                        

http://www.pczlwowek.pl/

