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Lp Pvtanie Odpowiedź
1 Pakiet nr 8 poz. l:

Czy Zallawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważną
elektrodę z doskonale przewodzącym ciekĘm żelem zapewniający bardzo
dobrą jakość sygnału, średnia 55mm, podłoZe z włókniny zapewniające
wygodne użycie, silna przyczepność, elekffoda jest radioprzezierna i

warunkowo dopuszczona do stosowania w śIodolvisku MR?

Zgodn ie z SIWZ

2 dotyczy Zapisów SIWZ
W związku z występorł,aniem koronawirusa rv Polsce. ma.jąc na ur,vadze

wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głóił,nego Inspektora
Sanitarnego i innych organólv odpowiedzialnych za zdrowie publiczne
dot. ograniczenia przemies,zczania się i

pozostawania w większych skupiskach ludzi, zlvracamy się z prośbą o
zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na rnożliwość złożenia
ofeńy w postaci elektrolricznej (zgodnie z aIt. 10a ust,5 Ustarł,y PZP).
Ponadto pragniemy nadmienić, iżUZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę
postanowień SIWZ iobjęcie wszelkiej kolesondencji (rv tym składanie
ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r,

dostępne pod adresem: https://www.uzp,gov, p]/aktualnosc i/kom Lrn ikac_ia-

elektrorriczna-w-dobie-zaglozenia-epidę]] !!Z]]9p)

Zamawiający nie wyraża
zgody

3 doĘcry Pakietu nr 18 poz. l
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na

14683 - posiada pozion fi)tracji BFE > 98% (testy zgodnie z ENl49 z
niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają
zgodność z wymogani EN149 dla rnasek FFP2, a nawet wykazały
zbliżone wańości ptzenikania nrateriału filtracyjnego z wymaganianri dla
masek FFP3). Oznakowanie CE potwierdzone dokulnentalni

Zamawiający dopuszcza

4 doĘcry Pakietu nr 18 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej rnedycznej
maski ochronnej z gumkami typu KN95 będącej r[,robem medyczn}łn
(8% VAT), technicznie zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady o

Zamawiający nie wyraża
zgody



Wyrobach Medycznych 93l4żIEWG.
Wyrób klasy I typu iIR zgodnie z EN
14683 - posiada poziom filtracji BFE >

98% (testy zgodnie z EN149 z
niezależnego, akredytorvanego
laboratorium badawczego potwierdzają
zgodność z wymogami EN l49 dla masek
FFP2, a nawet wykazały zbliżone
wańości przenikania materiału
filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3). Oznakowanie CE
notwierdzone dokumentami

5 dotycry Pakietu nr 18

Zwracam się z wnioskiem o wydzielenie porycji nr 2 o oddzielonego
pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby
Wykonawców, co znacznie zlviększy konkurencyjność ofert, a

Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne
gospodarowan ie środkami publicznyln i.

Zamawiający nie wyraża
zgody

6 doĘczy Pakietu nr 19

Czy Zamawialący wyurazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 19

fartucha izolacyjnego wykonanego z laminaru dwuwarstwowego PE+PP o
gramalurze 31glm2, rękaw zakońzony elastycznym mankietem z dzianiny,
rozmiar uniwersaly l20x l40cm?

Zgodnie z SIWZ

1 Dot. Pakietu 5, poz, 15

Ze względu na moźliwość zaoferowania produktu najwyższej
jakości zwl,acamy się do Zarnawiającego o doptlszczenie elektrod
neutrahryclr jednorazowych dzie|onych z plelsclenlem
ekwitopotancjalnym, dla dorosłych i dzieci o powierzchni aktywnej l07
cm2 iwymiarach l64x l]7mm

zsodnie z slwz

8 Dot. Pakietu 18, poz. 1

Ze względu na możIiwość złożenia konkurencyjnej pod względem
cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu l8 poz. 1 i utworzenie
z niej osobnego zadania.

Ponadto prosimy o dopuszczenie w poz. 1pakietu l8 półmaski o
klasie FFP2 , która nie jest wyrobem medycznym a środkiem ochrony
osobisĘ.

Oferowany przez nas ploduktjest zgodny publikowanymi przez MZ
informacjami dot. produktów wykorzysty.vanych podczas zwalczania
COVID-19:
- normą europejską normą zharmonizowaną PN-EN l49+Al :2009 (EN
149:2001+A l:2009) ,,Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski
filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie,
znakowanie";
- ceĘfikowana znakiem CE,
- Klasa ochrony P2,
- odpowiednimi rłymaganiami unijnego pfawodawstwa
harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161425 zdnia9 marcaż}l6r. w sprawie środków ochrony
indlłvidualnej oraz uchylenia dyrekt}n,} Rady 89/686/EWG.

Zamawiający nie w}raża
zgody



Proponowane przez nas nraski pakowane są po l 0 szt.

9 Pakiet l5
Prosimy Zamawiającego o możliwość składania ofert na wybrane pozycje
w pakiecie

Zamawiający nie wyraża
zgody

10 Pakiet 16 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kornbinezonów niesterylnych w
rozmiarach M-XXL

Zan aw i alący dopuszcza.
Pozostałe parametry
zgodnie z SIWZ

ll Pakiet 17
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w maseczek typu II, który jest

znacznie lepszy, ponieważ urnożliwia bezproblemową oa4ysĘ!r9ść

Zamawiający dopuszcza.
PoZostałe parametry
zgodnie z SIWZ.

I2 Pakiet l1
Prosimy Zamawiającego o informację, czy na pewno w pozycj i 5

oczekuje Ęlko 2 sżuk pułapki wodnej? Pułapka powinna być wylnieniana
co 4 tygodnie (zgodnie z opisem), co przy tej ilości zamówienia
zabezpiecza Zamawiającego tylko na 2 miesiące. Prrłapka pakowanajest
po 24 szt., być może Zamalviający oczekuje 2 opakowań a nie sztuk
produktu?

Powinno być:
Poz5-1lopx24szt.

13 Pakiet 1l
Prosimy Zamawiającego o zweryfikowanie, czy nie nastąpiła omyłka w
jednostkach zamówienia (sźuki zamiast opakowarria) w pozycli 6,7 i 9?

Jak wynika z opisu Zamawiającego, dane produkty są pakowarre kolejno
po 24 sń,,24 szt l 4 szt, Nie ma możliwości sprzedaży jednostkowej tych
produktów, Prosimy o zmianę jednostki zamówienia bądź podanie ilości
odpowiadaiącei opakowaniu bądź jego wielokrotności,

Powinno być:
poz6-1opx24szt
poz7-|opx24szt.
poz9 1opx4szt,

|4 Wzór umowy §4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie tenninu płatności do 30 dni,
Zamawiający nie wyraża
zgody

15 Pakiet 17 , poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN
14683 - TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5%'o aerozoli biologicznych lub

TYP II R?

Zamalv ialący dopuszcza.
Pozostałe parametry
zgodnie z SIWZ.

l6 Pakiet 17, poz, l
Czy zamawialący wydzieli poz.1 do osobnego pakietrr, takie rozwiązanie
pozwoli nam na złożenie konkurency.inej oferty,

Zamawiający nie wyraża
zgody

17 Pakiet 17, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze
opakowanie handlowe 50 sń. z przeliczen iem ilości z zaokrąglenieln w
górę do pełnych opakowań.

Nalery ilość opakowań
przeliczyć do dwóch
miejsc po przecinku

18 Pakiet l9
Czy zamawialący dopuści faftuch foliowy z polieĘIenu (folia HDPE) w
kolorze biĄm, jednorazowego uźytku typu przedniak o wymiarach 68
cm x 108 cm, wykonany z fo|ii polietylenowej o gł-ubości 16 mikonów, w
rozmiarze uniwersalnym?

Zamawiający nie
dopuszcza

19 Pakiet l9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze
opakowanie handlowe I00 szl- z przellczeniem ilości z zaokrągletriem w
górę do pełnych opakowań,

Należy ilość opakowań
przeliczyć do dwóch
miejsc po przecinku

20 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu ż pozycja I,a,b

strzygarkę najnowszej generacj i współpracuj ącej dzięki innowacyj nym
Zamawtający dopuszcza

J



rozwiązaniom z jednym r;@
rodzajlt owłosienia,

skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a gO-e iu"nom. iną .łosy,
współczynnik zacięć do 5%.

strzygarki w celu ładowania.

I 
dJa pozycji 2,3 Ostrza j u, niesterylne, pakowane

ind}rvidualnie, uniwersa a.lu o*łoiienia'w tym na
głowie, szerokość cięcia a eliminująca uszkodzenia

Pakiet 15 pozycja 3
Czy Zamawiający wydzieIi do osobnego pakietu?
akiet 17 pozycja 1

Czy Zarnawiający maski chirurgiczne mocowane za pomocą gulnek?

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przezroczysty o wymiarach
180 cm x 7] cm?

Zamawiający nie
dopttszcza

Czy. Zamavliający dopuści obuwie ochronne z włókniny
Zanlawiający dopuszcza

kompaĘbilnych ostrzy jednorazoĘ.r,. Su.ygurk'u Ó;;#;-;

Zalnawiający dop uszcza

górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. rłolne od lir.ł."l p;'i".}"",lsż / blister; 50 bIistrów/ Dudełko

Zamawia.jący dopuszcza

wrażliwe części ciała), szerokość ostrza inąceio ZO 
'*,n,' 

tonrt.ur";u
ostrza wyklucza jakieko]wiek uszkodzenie skónl'- ostrze tnr." ,r^ia,,i"

Zamalv i aj ący d op us zcza

4



się na góIze inie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wo|ne od lateksu i
ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: J sa / blister;
50 blistrów/ pudełko,

28 Pakiet 15
P oz,12 i poz.13 ,

Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie rękawic które w procesie
produkcji rłrykorzystują zwaną MBT, spełniajace pozostałe paramwtry
SIWZ; Pragniemy zatlważyć, że większość producentów stosuję powyższa
substancię, a po*ryższy opis wskazuje na Firnrę ZARYS.

Zamawialący dopuszcza

29 Pakiet 15
Poz,14.
Prosimy zamawiajacego o wyjaśnieie czy nie zaszła omyłka pisarska oraz

jeddnocześnie o dopuszcenie rękawic winylowych rękawice podwójnie
oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualne
Kategrii l, a nie Kategorii III. Pragniemy zauvlażyć, ze winyl jest zbyt
słabym mateliałem że by spełniac tą samą kategorię co rękawice nitrylowe
i lateksowe. Rękawice winylowe przestają być barierowe w środowisku
wilgotnyrn ( a takim staje się spocona dłoń w rękawicy, Nie ma więć
możliwości by rękwica winyIowa spełniała kat. IIl,

Zamawiający dopuszcza i

rłymaga rękawic
zarejestrowanych jako
wyrób medyczliy i środek
ochrony ind 1.r,vid u alnej
kategorii I


