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WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 8/SMRS/22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na: dostawę środków ochrony osobistej

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11.09.2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający –
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany
treści SWZ.
Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego kombinezonu:
Kombinezon ochronny wykonany z laminatu włókniny Spunbond PP + film mikroporowaty (dyfuzyjny)
PP/PE – paroprzepuszczalny (oddychający), co gwarantuje jego użytkownikom bardzo wysoki komfort
pracy, a jednocześnie zapewnia wystarczający poziom bariery dla aerozoli i czynników zakaźnych.
Skład materiału: polipropylen, polietylen włóknina, film mikroporowaty PP – 52,72 g/m2, PE – 0,28
g/m2. Kaptur w kolorze białym. W kapturze, rękawach oraz w nogawkach wszyta elastyczna
nieuciskająca guma ściągającą. Zamek błyskawiczny (jednokierunkowy) zabezpieczony listwą kryjącą
oraz taśmą klejącą. W talii wszyta gumka.
Kombinezon posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem
EU 2017/425 oraz środek ochrony indywidualnej klasy III zgodnie rozporządzeniem EU 2016/425
(stawka podatku VAT 8%), posiada certyfikat badania typu UE wydany przez CIOP-PIB; zgodny z
normą EN 14126:2005 – typ 4, 6B. Odporność na przenikanie rozpylonej cieczy (spray test) - PB TYP 4
zgodnie z PN-EN 14605+A1:2010 p.4.3.4.2. Odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych KLASA 3 zgodnie z ISO 22612: 2005. Odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem
ciśnienia hydrostatycznego - KLASA 4 – zgodnie z ISO 16604:2004. Odporność na przenikanie
czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone
ciecze - KLASA 6 zgodnie z ISO 22610:2006. Odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli KLASA 3 zgodnie z ISO/DIS 22611:2003. Odporność na rozdzieranie - KLASA 1 zgodnie z ISO 90734:2002. Oferowane rozmiary: M, L, XL, XXL. Kombinezon pakowany a’1 sztuka. Kombinezon
wyprodukowany w Polsce.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. kombinezon.
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Pytanie 2 - dotyczy pakietu nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych ochraniaczy na obuwie?
Jednorazowe, wysokie ochraniacze na obuwie wykonane z laminatu włóknin spundbond PP-film
mikroporowatego PP/PE o gramaturze 53 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.
Ochraniacze wyprodukowane w Polsce.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. ochraniacze na obuwie.
Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający w ramach zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie masek
ochronnych medycznych bez zaworu, zapewniających oczekiwany poziom ochrony FFP2 i FFP3
ale wykonanych w innej technologii niż opisana co z drugiej strony zapewnia dostawy produktu
nie będącego kopią opisanej technologii i nie naruszającego jej ewentualnych praw patentowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. masek ochronnych.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem SWZ rozdział IV pkt 1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na wszystkie części – pakiety).
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety).
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