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 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę artykułów ochrony indywidualnej.   
                     Nr sprawy: ZP-17-023UN 
 
 
    

                    
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następującej odpowiedzi : 
   
 
Pyt. 1 Pakiet nr 11, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne 1 klasy optycznej i II kategorii 
środka ochrony indywidualnej zgodnie z normą EN 166, spełniające pozostałe zapisy SIWZ? 
Odp.: Zamawiający wymaga okularów 2 klasy optycznej, zgodnie z zapisami SIWZ. Okulary muszą na 

całej powierzchni szczelnie przylegać do twarzy chroniąc oczy przed ewentualnym zachlapaniem 

cytostatykami. 

 
Pyt. 2  Pakiet 3, Pakiet 4 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’50szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa 
zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny eliminując konieczność zaokrąglenia ceny w przypadku 
wyceny za sztukę. Odp.: Zamawiający  wyraża zgodę. 
 
Pyt. 3 Pakiet 5 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 ze 
wzmocnieniami o gramaturze 38g/m2 (łączna gramatura w miejscu wzmocnień 73g/m2), o odporności na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej 125cm H2O, reszta parametrów zgodna opisem w formularzu 
asortymentowo cenowym. Odp.: Zamawiający określił w SIWZ gramaturę wzmocnień i wymóg ten 
podtrzymuje. 
 
Pyt. 4 Pakiet 5 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ocenianego parametru jakościowego na szerokość mankietu 
min.7,5cm zamiast min. 8cm? 
 
Pyt. 5 Pakiet 5 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ocenianego parametru jakościowego na rozmiar fartucha wyrażony                
w rozmiarach M, L, XL, XXL lub w cm? Proponowane przez nas fartuchy mają długości: rozmiar M - 124cm, 
rozmiar L – 128cm, rozmiar XL – 138cm i rozmiar XXL – 157cm? 
Odp.na pyt. nr 4 i 5: Parametry ocenne w kryterium „jakość”  są parametrami, których oferowany 

przedmiot zamówienia nie musi spełniać i Zamawiający nie będzie ich tak określał aby zapewnić 

uzyskanie dodatkowych ( premiowanych za jakość) punktów wszystkim podmiotom ubiegającym się                 

o zamówienie. 
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