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ODOWIEDZI 
na zapytania w sprawie SWZ – 1 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), ZAMAWIAJĄCY 
uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym 
(Nr sprawy: ACS/01/2021/TP) na „Sukcesywną dostawę środków ochrony 
osobistej i materiałów medycznych”, złożony został wniosek o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, zawierające pytanie 
następującej treści na które ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi: 

PYTANIE Nr 1 
Pakiet 8 
Prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty cenowej tylko dla 
pozycji 1  w zadaniu nr 8 lub wydzielił pozycję do pakietu 8A. 
Wynika to z faktu, że jesteśmy producentem wyspecjalizowanym w produkcji 
masek FFP2 oraz FFP3 bez zaworu, wzbogaconych o warstwę grafenową- za ten 
produkt odpowiadamy, podpierając się badaniami które są wykonywane w danym 
asortymencie. Dzięki temu oferujemy jako jedyni na rynku maski wzbogacone o 
dodatkowy filtr węglowy w technologii grafenowej, który ma właściwości 
bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje 
pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. 
Wyspecjalizowana produkcja koncentruje siły i moce przerobowe przedsiębiorstwa 
na dbaniu o jakość wąskiej gamy produktów, dzięki czemu oferujemy pod każdym 
względem produkt najwyższej jakości.  

Chcemy zaoferować Państwu produkt innowacyjny w swojej dziedzinie- wnętrze 
maski ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski 
przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. 
Umożliwia to bardziej komfortowe i potencjalnie dłuższe korzystanie z maski 
ograniczając konsekwencje typu nieprzyjemny zapach lub ryzyko samo-infekcji. 
ODPOWIEDŹ NR 1 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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PYTANIE Nr 2 
jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o: 
1) modyfikację: 
- par. 7 ust. 1 lit. a wzoru umowy: " w przypadku zwłoki w terminie dostawy, o którym mowa w § 4 
ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru 
brutto, za każdy dzień zwłoki", 
ODPOWIEDŹ NR 2 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE Nr 3 
jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o: 
1) modyfikację: 
- par. 7 ust. 1 lit. b wzoru umowy: "w przypadku zwłoki w usunięciu braków ilościowych oraz w 
dokonaniu wymiany asortymentu o niewłaściwej jakości na właściwy, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru brutto, za każdy dzień zwłoki"; 
ODPOWIEDŹ NR 3 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE Nr 4 
jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o: 
1) modyfikację: 
- par. 7 ust. 2 wzoru umowy: " w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Za-
mawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto "; 
ODPOWIEDŹ NR 4 
Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust. 2 Załącznika nr 7 do SWZ - Wzór umowy nadając nowe 
brzmienie: 
 „W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 20 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 3 ust. 1”. 
 
PYTANIE Nr 5 
jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o: 
1) modyfikację: 
- par. 7 ust. 3 wzoru umowy: " w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości  niezrealizowanej 
części umowy brutto" 
ODPOWIEDŹ NR 5 
Zamawiający modyfikuje § 7 ust. 3 Załącznika nr 7 do SWZ - Wzór umowy nadając nowe brzmienie: 
„W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości  niezrealizowanej części umowy brutto 
określonej w § 3 ust. 1”. 
 
PYTANIE Nr 6 
2) dodanie stosownego ustępu o następującej treści: "w przypadku odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z jego winy zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości  
niezrealizowanej części umowy brutto". Postanowienia umowne nie mogą być konstruowane w taki 
sposób by zabezpieczały interesy tylko Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ NR 6 
Zamawiający modyfikuje § 7 Załącznika nr 7 do SWZ - Wzór umowy poprzez dodanie ust. 8 o 
następującej treści: 
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„W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z jego wyłącznej winy zapłaci on 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości  niezrealizowanej części umowy brutto 
określonej w § 3 ust. 1".  
 
PYTANIE Nr 7 
Pakiet nr 1, poz. 1,2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka w opakowaniu foliowym? 
ODPOWIEDŹ NR 7 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 8 
Pakiet nr 1, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka w kolorze niebieskim? 
ODPOWIEDŹ NR 8 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 9 
Pakiet nr 1, poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka typu klip? 
ODPOWIEDŹ NR 9 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 10 
Pakiet nr 2, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha flizelinowego o gramaturze 30g? 
ODPOWIEDŹ NR 10 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
  
PYTANIE Nr 11 
Pakiet nr 2, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha flizelinowego z rękawami zakończonymi 
gumką? 
ODPOWIEDŹ NR 11 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 12 
Pakiet nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha flizelinowego w rozmiarze L -XXL? 
ODPOWIEDŹ NR 12 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 13 
Pakiet nr 3 poz. 1 
CZY ZAMAWIJACY WYMAGA MASEK MEDYCZNYCH TYPU II WEDLUG AKTUALNEJ NORM PN EN 
14683:2019 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KRAJOWEGO KONSULTANTA W DZIEDZINIE CHORÓB 
ZAKAZNYCH UMIESZCZONYMI NA STRONIE MINISTERTWA ZDROWIA? 
ODPOWIEDŹ NR 13 
Zamawiający wymaga masek zgodnych z normą PN-EN 14683:2019, pozostałe wymagania zgodnie z 
SWZ, natomiast dopuszcza maski medyczne typu II według aktualnej norm PN-EN 14683:2019 
zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych umieszczonymi na 
stronie Ministerstwa Zdrowia 
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PYTANIE Nr 14 
Pakiet nr 4 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski ze skutecznością filtracji 98% zgodne z 
wytycznymi Ministerstwa Zdrowia? 
ODPOWIEDŹ NR 14 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 15 
Pakiet nr 6 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy w rozmiarze uniwersalnym wysokość 
38cm x45cm? 
ODPOWIEDŹ NR 15 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 16 
Pakiet nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga kombinezonu Jednoczęściowego z kapturem, zamkiem błyskawicznym z 
przodu, zakrytym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem; klejone szwy. 
Materiał: mikroporowaty polipropylen + folia polietylenowa 63 m2 (+/- 2 g/m2) Odzież do noszenia w 
celu ochrony przed rozpyleniem, ciekłym aerozolem, unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, 
skażeniem radioaktywnym i czynnikami zakaźnymi. 
Standardy: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-
1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004 ,EN 1149-5:2008 
ODPOWIEDŹ NR 16 
Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 17 
Pakiet nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonów bez patki dodatkowej przy 
podbródku? 
ODPOWIEDŹ NR 17 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 18 
Pakiet nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający wyraz zgodę na dopuszczenie kombinezonów w rozmiarach pozostałe rozmiary 
zgodne z SWZ: 

L XL XXL XXXL 

172 176 180 184 

 
ODPOWIEDŹ NR 18 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 19 
Pakiet nr 9 poz. 1 
Czy Zamawiający wyraz zgodę na dopuszczenie ubrania chirurgicznego z włókniny SMMS ? 
ODPOWIEDŹ NR 19 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
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PYTANIE Nr 20 
Pakiet nr 9 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego z 3 kieszeniami? 
ODPOWIEDŹ NR 20 
Nie, Zamawiający nie wymaga ubrania chirurgicznego z 3 kieszeniami, ale dopuszcza ubrania 
chirurgicznego z 3 kieszeniami, spełniające pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 21 
Pakiet nr 9 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego pakowanego pojedynczo spodnie + koszulka? 
ODPOWIEDŹ NR 21 
Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 22 
Pakiet nr 9 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie spodni bez tylnej kieszeni? 
ODPOWIEDŹ NR 22 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 23 
Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ  
Prosimy o sprostowanie numeracji pakietów w zakresie załącznika nr 2 w aktualnie załączonym plik u 
istniej ją dwa pakiety o numerze 12?  
ODPOWIEDŹ NR 23 
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ. 
 
PYTANIE Nr 24 
Pakiet 2 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego fartucha wykonanego z włókniny poli-
propylenowej o gramaturze 25g/m2 w kolorze niebieskim z długim rękawem zakończonym elastycz-
ną gumką. Fartuch w talii i przy szyi wiązany na troki w rozmiarze uniwersalnym tj. 120cm x 140 cm w 
opakowaniu zawierającym 10 szt. ?  
ODPOWIEDŹ NR 24 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 25 
Pakiet 3 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trójwarstwowej maseczki chirurgicznej typu IIR 
zgodnie z EN 14683:2019+AC, której poziom filtracji BFE jest >99,9%. Maska nie posiada mikrowło-
sków powodujących podrażnienia skóry, jest wyposażona w sztywnik umożliwiający dopasowanie 
maseczki do kształtu twarzy i gumki do zakładania pakowana a’ 50 szt.?  
ODPOWIEDŹ NR 25 
Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 
PYTANIE Nr 26 
Pakiet 4 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trójwarstwowej maseczki chirurgicznej typu IIR 
zgodnie z EN 14683:2019+AC, wykonanej z włókniny polipropylenowej, której poziom filtracji BFE jest 
>99,9%. Maska wyposażona w sztywnik umożliwiający dopasowanie maseczki do kształtu twarzy , 
wiązana na troki i pakowana a ‘50 sz.?  
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ODPOWIEDŹ NR 26 
Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 
PYTANIE Nr 27 
Pakiet 6 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych ochraniaczy na obuwie?  
Jednorazowe, wysokie ochraniacze na obuwie wykonane z laminatu włóknin spundbond PP-film mi-
kroporowatego PP/PE o gramaturze 68 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 
(2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.  
Cechy produktu:  
- na górze wszyta nieuciskająca gumka ściągająca  
- dodatkowe wiązania powyżej kostki  
- taśmy antypoślizgowe w podeszwie  
- rozmiar uniwersalny: wysokość 50cm, długość stopy 40cm  
- kolor biały  
- opakowanie foliowe zawierające 20 szt.  
Produkt zakwalifikowany jako wyrób medyczny (VAT 8%) klasy I, reguła 1. 
ODPOWIEDŹ NR 27 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 28 
Pakiet 6 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych ochraniaczy na obuwie?  
Jednorazowe, wysokie ochraniacze na obuwie wykonane z laminatu włóknin spundbond PP-film mi-
kroporowatego PP/PE o gramaturze 68 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 
(2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.  
Cechy produktu:  
- na górze wszyta nieuciskająca gumka ściągająca  
- dodatkowe wiązania powyżej kostki 
- taśmy antypoślizgowe w podeszwie  
- rozmiar uniwersalny: wysokość 50cm, długość stopy 40cm  
- kolor biały  
- opakowanie foliowe zawierające 20 szt.  
Produkt zakwalifikowany jako wyrób medyczny (VAT 8%) klasy I, reguła 1.  
ODPOWIEDŹ NR 28 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 29 
Pakiet 6 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych ochraniaczy na obuwie wykonanych z 
folii CPE o grubości 30 mikronów w kolorze niebieskim z gumką do mocowania, w rozmiarze uniwer-
salnym tj. 15cm x 40 cm w opakowaniu zawierającym 100 szt?  
 
ODPOWIEDŹ NR 29 
Tak, Zamawiający dopuszcza, ale wymaga aby posiadały warstwę antypoślizgową. 
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PYTANIE Nr 30 
Pytanie – dotyczy Pakiet (kompresy, plastry )13 poz. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego włókninowego opatrunku do mocowania 
kaniul w rozmiarze 6cm x 8 cm?  
ODPOWIEDŹ NR 30 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 31 
Pakiet(kompresy, plastry )13 poz. 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.7 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystą-
pienie do przetargu większej liczbie Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a 
Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicz-
nymi?  
ODPOWIEDŹ NR 31 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE Nr 32 
Pakiet (kompresy, plastry) 13 poz.9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej wykonanej w włókien wiskozowych w 
rozmiarze 14cm x5 m? 
ODPOWIEDŹ NR 32 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 33 
Pakiet 1, pozycja 1-2 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 
ODPOWIEDŹ NR 33 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 34 
Pakiet 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści czepek tylko w kolorze zielonym? 
ODPOWIEDŹ NR 34 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 35 
Pakiet 1, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 
25g/m2? 
ODPOWIEDŹ NR 35 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 36 
Pakiet 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L o długości 120cm? 
ODPOWIEDŹ NR 36 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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PYTANIE Nr 37 
Pakiet 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2? 
ODPOWIEDŹ NR 37 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 38 
Pakiet 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL? 
ODPOWIEDŹ NR 38 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 39 
Pakiet 4 
Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o skuteczności filtracji ≥98? 
ODPOWIEDŹ NR 39 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 22 
Pakiet 4 
Czy Zamawiający dopuści maski z warstwą zewnętrzną wykonaną z włókniny polipropylenowej 
spunbond? 
ODPOWIEDŹ NR 22 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 40 
Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu 
o gramaturze 63g/m2, o wysokości 48cm? 
ODPOWIEDŹ NR 40 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 41 
Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie bez warstwy antypoślizgowej? 
ODPOWIEDŹ NR 41 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 42 
Pakiet 6, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z foli o grubości 0,018mm? 
ODPOWIEDŹ NR 42 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 43 
Pakiet 6, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie bez warstwy antypoślizgowej? 
ODPOWIEDŹ NR 43 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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PYTANIE Nr 44 
Pakiet 6, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane  z włókniny polipropylenowej o 
gramaturze 40g/m2 z warstwą antypoślizgową? 
ODPOWIEDŹ NR 44 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 45 
Pakiet 7 
Czy Zamawiający dopuści kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o 
gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów.  Wyposażony w kaptur z 
elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty 
samoprzylepną patką, wszystkie szwy oklejone taśmą,  Środek  ochrony indywidualnej kat. III zgodnie 
z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 
13688:2013,  typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B 
wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 
Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 
Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami 
zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 
odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004? 
ODPOWIEDŹ NR 45 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 46 
Pakiet 7 
Czy Zamawiający dopuści kombinezon dostępny tylko w rozmiarach M-XXL, M 166-174cm, L – 174-
182cm, XL – 182-190cm i XXL 190-192cm? 
ODPOWIEDŹ NR 46 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 47 
Pakiet 1, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m? 
ODPOWIEDŹ NR 47 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 48 
Pakiet 1, poz. 1-2 
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 NR 48 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 49 
Pakiet 2, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? 
ODPOWIEDŹ NR 49 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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PYTANIE Nr 50 
Pakiet 2, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2? 
ODPOWIEDŹ NR 50 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 51 
Pakiet 2, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m2? 
ODPOWIEDŹ NR 51 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 52 
Pakiet 2, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem szer. 5 cm? 
ODPOWIEDŹ NR 52 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 53 
Pakiet 2, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
ODPOWIEDŹ NR 53 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 54 
Pakiet 2, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści fartuch o wymiarach: 

o Mankiet 5 cm 
o Długość całkowita 108 cm 
o Szerokość w pasie ok. 63 cm x 2 mierzone na płasko 
o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm 

ODPOWIEDŹ NR 54 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 55 
Pakiet 7 
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 NR 55 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 56 
Pakiet 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min 30g/m2 w rozmiarze uniwersalnym? 
ODPOWIEDŹ NR 56 
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Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 30g/m2, ale nie dopuszcza w rozmiarze uniwersalnym, 
wymaga zaoferowania fartucha w rozmiarach zgodnych z SWZ oraz spełniający pozostałe wymagania 
SWZ. 
 
PYTANIE Nr 57 
Pakiet 8 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści maskę FFP2 o poniższych parametrach: 
posiada 5 warstw ochronnych 
posiada wkładkę dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy 
zakładana na gumkę na uszy 
zapewnia skuteczną filtrację bakterii BFE ≥ 94%, czas użytkowania 8 godzin 
ochrania przed przenoszeniem infekcji pomiędzy pracownikami a pacjentami wysoka przepuszczal-
ność powietrza – nie ogranicza swobodnego oddycha nie zawiera lateksu 
hipoalergiczna 
jednorazowego użytku 
pakowana pojedynczo 
produkt opatrzony znakiem CE  
zgodny z normą EN 149:2001+A1:2009, 
ODPOWIEDŹ NR 57 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 58 
Pakiet 8 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści maskę FFP3 bez zaworka o poniższych parametrach: 
zapewnia skuteczną filtrację bakterii PFE ≥ 99% 
posiada 6 warstw ochronnych 
posiada wkładkę dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy 
zakładana na gumkę na uszy 
ochrania przed przenoszeniem infekcji pomiędzy pracownikami a pacjentami wysoka przepuszczal-
ność powietrza – nie ogranicza swobodnego oddycha nie zawiera lateksu 
hipoalergiczna 
jednorazowego użytku 
pakowana pojedynczo 
produkt opatrzony znakiem CE  
zgodny z normą EN 149:2001+A1:2009 
ODPOWIEDŹ NR 58 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 59 
Pakiet 8 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści maskę FFP3 z zaworkiem o poniższych parametrach: 
posiada 5 warstw ochronnych 
posiada wkładkę dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy 
zakładana na głowę z regulowanymi gumkami 
zapewnia skuteczną filtrację bakterii BFE ≥ 99% 
z zaworem ułatwiającym wydech  
ochrania przed przenoszeniem infekcji pomiędzy pracownikami a pacjentami produkt jest odporny na 
przenikanie rozbryzgów cieczy 
nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego 
jednorazowego użytku 
produkt opatrzony znakiem CE  
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zgodny z normą EN 149:2001+A1:2009, 
ODPOWIEDŹ NR 59 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 60 
Pakiet 9 
Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne o gramaturze 40g/m2? 
ODPOWIEDŹ NR 60 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 61 
Pakiet 9 
Czy Zamawiający dopuści ubrania ze spodniami bez kieszeni z tyłu? 
ODPOWIEDŹ NR 61 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE Nr 62 
Pakiet 9 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletów chirurgicznych dopuszczonych do stosowania na 
bloku operacyjnym  zgodnych z wymaganiami normy EN 13795? 
ODPOWIEDŹ NR 62 
Nie, Zamawiający nie oczekuje kompletów chirurgicznych dopuszczonych do stosowania na bloku 
operacyjnym  zgodnych z wymaganiami normy EN 13795, ale dopuszcza takie komplety. 
 
PYTANIE Nr 63 
Pakiet 9 
Czy Zamawiający oczekuje w celu potwierdzenie spełnienia wymogów normy EN 13795  przedsta-
wienia raportu z badania gotowego produktu? 
ODPOWIEDŹ NR 63 
Nie, Zamawiający nie oczekuje w celu potwierdzenie spełnienia wymogów normy EN 13795 przed-
stawienia raportu z badania gotowego produktu. 
 
PYTANIE Nr 64 
Pakiet nr 8, poz. 1 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 8 pozycji nr 1 "Maska ochronna FFP2 
bez zaworu"? Pozwoli to na uzyskanie ofert bardziej konkurencyjnych, a tym samym bardziej 
atrakcyjnych cenowo. 
ODPOWIEDŹ NR 64 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE Nr 65 
Pakiet nr 8, poz. 1 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski FFP2 4-warstwowej gwarantującej wysoki 
poziom ochrony? 
ODPOWIEDŹ NR 65 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE Nr 66 
Pakiet nr 8, poz. 1 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wysokiej klasy maski FFP2  zapewniającej ponad 99% 
filtrację wirusową i bakteryjną, jednak nie posiadającej warstwy z aktywnym filtrem węglowym? 
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ODPOWIEDŹ NR 66 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE Nr 67 
Pakiet nr 8, poz. 1 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wysokiej klasy maski FFP2 zapewniającej ponad 99% 
filtrację wirusową i bakteryjną  jednak nie posiadającej warstwy filtrującej z grafenem?   
ODPOWIEDŹ NR 67 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE Nr 68 
Pakiet 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długości min. 115 cm? 
ODPOWIEDŹ NR 68 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE Nr 69 
Pakiet nr 13, poz. 1, 2, 3 
Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez kompresy podwójnie 
podwijanych brzegów. Rozwiązanie takie umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawców, 
a Zamawiającemu pozwoli na wybór oferty znacznie korzystniejszej finansowo. 
ODPOWIEDŹ NR 69 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 70 
Pakiet nr 13, poz. 1, 2, 3: 
Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów kompresów gazowych, dotyczących 
liczby nitek oraz warstw. 
ODPOWIEDŹ NR 70 
Zamawiający wymaga kompresów 13N i minimum 7W, spełniających pozostałe wymagania SIWZ. 
 
PYTANIE Nr 71 
Dotyczy zapisów SWZ 
Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie wymagań odnośnie próbek dla Pakietu nr 13, 
pozycje: 1,2,3,6,7, zgodnie z badanymi parametrami. W wykazie próbek wskazano następujące ilości: 
dla pozycji 1-3 – 1 szt, dla pozycji 6-7 – ok. 10 cm, natomiast w SWZ wskazano badanie parametrów, 
które wskazywałyby na to, iż zamawiający oczekuje pełnego opakowania handlowego (np.: „łatwość 
wyciągania (wyjmowania) z opakowania”- dla pozycji 1-3, „łatwe otwieranie opakowania oraz łatwa 
aplikacja” dla pozycji 6-7 W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie badania 
parametrów dotyczących opakowań. 
ODPOWIEDŹ NR 71 
Zamawiający doprecyzowuje wymagania odnośnie próbek, a mianowicie dla pozycji 1-3  Zamawiający 
miał na myśli próbki po 1 op. Z każdej pozycji od 1 do 3 
 
Powinno być: 
Pakiet nr 13 poz. 1 1 op. 

Pakiet nr 13 poz. 2 1 op. 

Pakiet nr 13 poz. 3 1 op. 

 
 



          
   
 

AKADEMICKIE CENTRUM STOMATOLOGII                     
I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ                                   
SP. Z O.O.                                                                         

Natomiast dla pozycji 6-7 Zamawiający odstępuje od badania łatwości otwierania opakowania. 
 
Powinno być: 
Pakiet 13, poz. 6 – PLASTER BEZ OPATRUNKU włókninowy 

Lp. Parametr Sposób/forma 
weryfikacji 

Liczba punktów 
w zależności od 

parametru 
1 Łatwa aplikacja próbka TAK – 5 

NIE – 0   
2 Brak działania alergizującego skórę pacjenta próbka TAK – 5 

NIE – 0   
3 Łatwość odklejania bez pozostawienia resztek 

kleju na skórze pacjenta 
próbka TAK – 5 

NIE – 0   
4 Trwałość zaaplikowanego opatrunku (odporność 

na odklejanie) 
próbka TAK – 5 

NIE – 0   
 

Pakiet 13, poz. 7 – PLASTER Z OPATRUNKIEM włókninowy 

Lp. Parametr Sposób/forma 
weryfikacji 

Liczba punktów 
w zależności od 

parametru 
1 Łatwa aplikacja próbka TAK – 5 

NIE – 0   
2 Brak działania alergizującego skórę pacjenta próbka TAK – 5 

NIE – 0   
3 Łatwość odklejania bez pozostawienia resztek 

kleju na skórze pacjenta 
próbka TAK – 5 

NIE – 0   
4 Trwałość zaaplikowanego opatrunku (odporność 

na odklejanie) 
próbka TAK – 5 

NIE – 0   
 
W załączeniu Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy, Załącznik nr 6 – Wykaz próbek 
oraz Załącznik nr 7 – Wzór umowy po modyfikacji . 
 

Powyższe odpowiedzi na zapytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ prowadzą do 
zmiany treści SWZ i wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty.  

Stosowne zawiadomienie o zmianie SIWZ w zakresie terminu składania ofert i ustaleniu go na 
dzień 28.04.2021 r. na godz. 12:00, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.  

Zamawiający dokona stosownej zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 
Prezes Zarządu 

 
mgr Agnieszka Kozak 

………………………………….. 
Podpis i pieczątka 

Kierownika Zamawiającego 
Do wiadomości: 
- miniportal, 
- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego 
- a/a       


