
Narodowy
Instytut
Onkologii
im Marii Sktodowskiej-Curie 
Państwowy Instytut Badawczy 
Oddział w Gliwicach

Gliwice, dnia 14.06.2022 r.

Nr sprawy: DO/DZ-TPbn-381-2-37/22

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00196021/01 na sukcesywne 
dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -  Państwowego Instytutu 
Badawczego Oddziału w Gliwicach.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 7
Czy w zadaniu nr 7 zamawiający dopuści do złożenia oferty na maski medyczne wiązane na troki w kolorze niebieskim? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawicę o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co 
zapobiega zsuwaniu się?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dot. zadania nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawicę jednostronnie impregnowaną mydłem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści opakowanie 20 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opakowanie 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilość z zaokrągleniem do pełnego opakowania 
w górę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiednich zmian w specyfikacji asortymentowo -  
cenowej.

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawicę z gładką powierzchnią zewnętrzną?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. zadanie nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonana z materiału celulozowego Airlaid 
pokrytego od wewnątrz folią, o gramaturze 80 g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie nr 7 dot. zadanie nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wyceną za opakowanie a'50szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza i wymaga wyceny za sztuką.

Pytanie nr 8 dotyczy zadanie nr 2 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza i wymaga wyceny za sztukę.

Pytanie nr 9 dot. Zadanie nr 7 pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza i wymaga wyceny za sztukę.

Pytanie nr 10 dot. Zadanie nr 7 pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści maskę medyczna z gumkami o ciśnieniu różnicowym 34,67 Pa/cm2, spełniającą pozostałe wymagania 
SWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 dot. Zadanie nr 9 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 40m z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podkład w rolce o długości 40m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilość z zaokrągleniem 
w górę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiednich zmian w specyfikacji asortymentowo -  
cenowej.

Pytanie nr 12 dot. Zadanie nr 9 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 2 warstw bibuły (2xl8g/m2) + 1 warstwa folii o grubości 0,015-0,017 mm? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 dot. Zadanie nr 9 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podkład dwuwarstwowy bibułowy (gramatura 2 x 17 g/m2) z perforacją co 37,5 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 dot. Zadanie nr 9 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 23 gr±5% (papier) + 10 gr ±5% (PE), z perforacją co 38cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 dot. Zadanie nr 9 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 2 warstw bibuły (2xl8g/m2) + 1 warstwa folii o grubości 0,015-0,017 mm? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 dot. zadanie nr 9 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80x210cm o gramaturze 40g/m2 wzmocniony 48 nitkami?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 17 dot. Zadanie nr 9 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80x210cm o gramaturze 40g/m2 wzmocniony 8 nitkami?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 dot. Zadanie nr 9 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze 45g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 dot. Zadanie nr 9 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160x210cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dot. Zadanie nr 9 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 40m z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza z odpowiednim zaokrągleniem wymaganych ilość w górę do pełnego opakowania W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiednich zmian w specyfikacji asortymentowo -  cenowej.

Pytanie nr 21 dot. Zadanie nr 9 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 2 warstw bibuły (2xl8g/m2) + 1 warstwa folii o grubości 0,015-0,017 mm? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22 dot. Zadanie nr 10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny 
hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha 
zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku 
umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na 
rzep o długości 13 cm na jednej części fartucha i 7 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. 
Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur 
widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H20, wytrzymałość na wypychanie 
na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany pojedynczo. 
Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 dot. Zadanie nr 10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach tylko L i XL?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24 dot. Zadanie nr 10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 dot. Zadanie nr 10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej PP o gramaturze min. 25g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 26 dot. Zadanie nr 10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza i wymaga wyceny za sztukę.

Pytanie nr 27 dot. Zadanie nr 10 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza i wymaga wyceny za sztukę.

Pytanie nr 28 dot. Zadanie nr 10 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2, ściągany 
lekką nie uciskającą gumką. Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne 
przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 dot. Zadanie nr 11 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 dot. Zadanie nr 11 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny 
Spunlace 40 g/m2 w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 50g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, 
zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 dot. Zadanie nr 11 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 40 g/m2, 
niejałowy,kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 
70 cm x 80 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 dot. Zadanie nr 11 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m2 w kolorze niebieskim, 
umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu) , wiązana, biały trok w pasie o długości 
całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm , długość koszuli UOcm, szerokość 140 
cm
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 dot. Zadanie nr 11 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m2 z warstwą 
antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Kolor niebieski. Pakowane po lOOszt z przeliczeniem 
podanych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 1
Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o 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 + Al: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:
Zamawiający nie dopuszcza proponowanej modyfikacji, gdyż Zamawiający wymaga, aby kombinezon pakowany był w dwa 
opakowania.

Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 1
W związku z rozbieżnością w opisie przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga 
zaoferowania kombinezonu jednoczęściowego czy trzyczęściowego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania kombinezonu trzyczęściowego.

Pytanie nr 36 Zadanie 1 poz.l
Czy Zamawiający dopuści kombinezon z laminowanej włókniny polipropylenowej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kombinezon z laminowanej włókniny polipropylenowej.

Pytanie nr 37 Zadanie 1 poz.l
Czy Zamawiający dopuści osłony na buty pakowane osobno?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza osłony na buty pakowane osobno.

Pytanie nr 38 Zadanie 1 poz.l
Czy Zamawiający dopuści osłony na buty wycenione osobno?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39 Zadanie 1 poz.l
Czy Zamawiający dopuści kombinezon pakowany w folię?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza proponowanej modyfikacji, gdyż Zamawiający wymaga, aby kombinezon pakowany był w dwa 
opakowania.

Pytanie nr 40 Zadanie 3 poz.l
Czy Zamawiający dopuści maskę zarejestrowaną podwójnie jako SOI i wyrób medyczny?
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z opisem wymaga produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 41 Zadanie 1 poz.l
Czy Zamawiający dopuści maskę bez piankowej uszczelki?
Odpowiedź:
W opisie przedmiotu zamówienia brak jest informacji o tym, aby Zamawiający wymagał maski.



Pytanie nr 42 Zadanie 1 poz.l
Czy Zamawiający dopuści półmaskę o ergonomicznym kształcie dopasowującym się do twarzy? 
Odpowiedź:
W opisie przedmiotu zamówienia brak jest informacji o tym, aby Zamawiający wymagał półmaski.

Pytanie nr 43 Zadanie 7 poz.1,2
Czy Zamawiający dopuści ciśnienie różnicowe <40 Pa?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie <60 Pa.

Pytanie nr 44 Zadanie 10 poz.l
Czy Zamawiający dopuści fartuch SMMS?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 Zadanie 10 poz.2
Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w folię?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46 Zadanie 10 poz.2
Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 Zadanie 10 poz.2
Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w folię?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48 Zadanie 11 poz.l
Czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze 35g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 Zadanie 11 poz.3
Czy Zamawiający dopuści komplet z włókniny polipropylenowej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 Zadanie 11 poz.3
Czy Zamawiający dopuści komplet o gramaturze 25g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51 Zadanie 11 poz.3
Czy Zamawiający dopuści etykietę luźno umieszczoną w opakowaniu wraz z pościelą?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52 Zadanie 11 poz.4
Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 53 Zadanie 11 poz.4
Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 35g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 Zadanie 11 poz.6
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z włókniny PP i laminatu PE?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 Zadanie 11 poz.6
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 55-60g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 Zadanie 11 poz.6
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z czarną taśmą antypoślizgową?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 Zadanie 11 poz.6
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane po lOszt w folii?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 58
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półmasek FFP2 bez pianki uszczelniającej ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 59
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półmasek FFP2 pakowanych w opakowanie zbiorcze, kartonowe po 50 szt ? W 
opakowaniu kartonowym znajduje się 5 woreczków foliowych w każdym po 10 półmasek.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza i zgodnie z opisem wymaga aby każda maska / półmaska zapakowana była w opakowanie 
jednostkowe.

Pytanie nr 60
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3 zaoferowanie półmasek FFP2 panelowych, płasko składanych?
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga masek / półmasek zgodnie z opisem zawartym w SWZ.

Pytanie nr 61 dot. Zadanie 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką 
na całej długości, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą 
lepsze dopasowanie i komfort ruchów. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami 
chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:
EN 14126:2003+AC:2004
PN-EN ISO 13688:2013-12
EN ISO 13982-1 :2004/ A l :2010 - Typ 5B
EN 13034:2005+AI:2009 - Typ 6B
EN 14325:2018



Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE ,materiał miękki, przyjazny dla skory, niepylący i jednocześnie wytrzymały, 
kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na 
samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data 
ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką 
na całej długości, z dodatkowa patka pod brodę, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte 
elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy typu overlock 
dodatkowo zabezpieczone taśmą, pętla na kciuk zabezpieczająca przed przypadkowym rozszczelnieniem z rękawicą. 
Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg 
Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:
EN 14126:2003+AC:2004
EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B-4B -  ochrona przed działaniem cieczy i rozpylonej cieczy (kombinezon nie wchłania cieczy, 
odporny na spłukanie pod bieżącą wodą dla prawidłowej dekontaminacji po użyciu)
EN ISO 13982-1 :2004/ A l :2010 - Typ 5B -  ochrona przed cząstkami stałymi 
EN 13034:2005+AI:2009 - Typ 6B -  ochrona przed działaniem substancji chemicznych
Wykonany miękkiej włókniny, przyjazny dla skory, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L 
- XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, 
numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem 
jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje kombinezonu będącego środkiem ochrony osobistej 
kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425, oraz zapewniającego ochronę przed czynnikami biologicznym zgodnie z normą EN 
14126:2003+AC:2004?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 62 dot. Zadanie 2
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o 
wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, 
witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z możliwością podgrzewania np. w 
kuchence mikrofalowej do 18 sekund przy mocy 1.000 W. 8 myjek w opakowaniu. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub 
wyrób medyczny. Pragniemy nadmienić, iż produkt, który był dotychczas dostępny w Państwa placówce został wycofany przez 
producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 63 dot. Zadanie 2
Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o 
wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, 
witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z możliwością podgrzewania np. w 
kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. 8 myjek w opakowaniu. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub 
wyrób medyczny. Pragniemy nadmienić, iż produkt, który był dotychczas dostępny w Państwa placówce został wycofany przez 
producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 64 dot. Zadanie 2
Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy myjki mają wykazywać skuteczność w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg 
moczowych co powinno zostać potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub na wezwanie Zamawiającego? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 65 dot. Zadanie 2
Poz. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opakowanie myjek powinno posiadać dodatkową warstwą termoizolacyjną 
wewnątrz opakowania, pomagającą utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającą możliwość ich podgrzewania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 66 dot. zadanie nr 2
Poz. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opakowanie myjek ma zawierać mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian 
skórnych, która ma być zespolona fabrycznie z opakowaniem w postaci samoprzylepnej etykiety?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 67 dot. zadanie nr 2
Poz. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy myjek mają posiadać instrukcję użycia w języku polskim na opakowaniu 
jednostkowym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 68 dot. zadanie nr 2
Poz. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na czas obowiązywania umowy na zakup myjek, Zamawiający oczekuje aby 
wykonawca bezpłatnie użyczył podgrzewaczy do ogrzewania myjek i czepków z potwierdzoną w instrukcji obsługi zgodnością 
zastosowania podgrzewacza z oferowanymi produktami?
Proponujemy Państwu podgrzewacz o pojemności: 28 pojedyńczych opakowań, po 1 na półce. Zakres temperatury - regulowana 
między 35°C - 55°C. Podgrzewacz posiadający opcję kontrolowania ilości ogrzewanych produktów w określonym przedziale 
czasowym -  z możliwością wyświetlenia danych w konkretnym miesiącu lub w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe ale nie wymaga.

Pytanie nr 69 dot. zadanie nr 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 certyfikowana, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony 
dróg oddechowych. Maska 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką 
wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność 
filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 pm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana 
indywidualnie w opakowanie foliowe.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ a co za tym idzie wymaga m. in. produktu zarejestrowanego jako wyrób 
medyczny.

Pytanie nr 70 dot. zadanie nr 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 z warstwą bakteriobójczą, certyfikowanej jako środek ochrony 
indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy . Maska 5- 
warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D



chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 
149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 pm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 
2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie 40 sz.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ a co za tym idzie wymaga m. in. produktu zarejestrowanego jako wyrób 
medyczny.
Pytanie nr 71 Zadanie 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 certyfikowanej, jako środek ochrony indywidualnej, do 
ochrony dróg oddechowych. Maska 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy 
nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 
(skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 pm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425.
Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ a co za tym idzie wymaga m. in. produktu zarejestrowanego jako wyrób 
medyczny.
Pytanie nr 72 Zadanie 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 z warstwą bakteriobójczą, certyfikowanej jako środek ochrony 
indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy . Maska 5- 
warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D 
chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 
149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 pm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 
2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie 40 sz.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ a co za tym idzie wymaga m. in. produktu zarejestrowanego jako wyrób 
medyczny.
Pytanie nr 73 Zadanie 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP3 certyfikowanej, jako środek ochrony indywidualnej, do 
ochrony dróg oddechowych. Maska 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy 
nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 
(skuteczność filtracji min. 99 %, cząsteczek o wielkości 0,6 pm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. 
Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie po 40 szt.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ a co za tym idzie wymaga m. in. produktu zarejestrowanego jako wyrób 
medyczny.
Pytanie nr 74 Zadanie 7 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej typu II wykonanej z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej 
filtracyjnej, z wkładką modelującą na nos, z zakładkami w części centralnej umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy. 
Maska zgodna z normą PN-EN 14683: 2019, skuteczność filtracji bakteryjnej 99% BFE, opór oddechowy >38 Pa/cm2, odporność 
na spryskanie >16 kPa, czystość mikrobiologiczna >30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Maska mocowana za uszy, za pomocą 
elastycznych gumek.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 75 Zadanie 7 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej typu II wykonanej z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej 
filtracyjnej, z wkładką modelującą na nos, z zakładkami w części centralnej umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy. 
Maska zgodna z normą PN-EN 14683: 2019, skuteczność filtracji bakteryjnej 99% BFE, opór oddechowy >38 Pa/cm2, odporność 
na spryskanie >16 kPa, czystość mikrobiologiczna >30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Maska mocowana za uszy, za pomocą 
elastycznych gumek.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 76 Zadanie nr 2, pozycja nr 1, 2
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie myjek na 23% stawce VAT?



Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 Zadanie nr 2, pozycja nr 1
Czy zamawiający oczekuje 270 sztuk myjek czy 270 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje 270 opakowań pakowanych po 50 szt. Zamawiający wymaga aby Wykonawca uwzględnił powyższa 
zmianę przy składaniu oferty w zakresie zadania nr 3.

Pytanie nr 78 Zadanie nr 9, pozycja nr 1
Czy zamawiający dopuści podkład medyczny o wymiarach 50cm x 50bm, z perforacją co 38cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 79 Zadanie nr 9, pozycja nr 1
Czy zamawiający dopuści podkład medyczny z celulozy o gramaturze 23g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80 Zadanie nr 9, pozycja nr 2
Czy zamawiający dopuści podkład medyczny z perforacją co 38cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 81 Zadanie nr 9, pozycja nr 3
Czy zamawiający dopuści podkład medyczny o wymiarach 50cm x 50bm, z perforacją co 38cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 82 Zadanie nr 9, pozycja nr 3
Czy zamawiający dopuści podkład medyczny z celulozy o gramaturze 23g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

Pytanie nr 83 Zadanie nr 9, pozycja nr 4
Czy zamawiający dopuści dwuwarstwowy podkład medyczny o wymiarach 58cm x 50m, z perforacją co 38cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 84 Zadanie nr 9, pozycja nr 4
Czy zamawiający dopuści podfoliowany podkład medyczny z celulozy o gramaturze 23g/m2 + lOg folii PE?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 85 Zadanie nr 9, pozycja nr 5
Czy zamawiający dopuści podkład medyczny z celulozy o gramaturze 38g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 86 Zadanie nr 9, pozycja nr 5
Czy zamawiający dopuści podkład medyczny wzmocniony podłużnymi niebieskimi nitkami co 14 ± 2 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.



Pytanie nr 87 Zadanie nr 7, poz 2
Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 Zadanie nr 7, pozycja nr 1-2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z jednostką miary tj. za sztukę.

Pytanie nr 89 Zadanie nr 9, pozycja nr 2
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 90 Zadanie nr 9, pozycja nr 2
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 91 Zadanie nr 9, pozycja nr 2
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 92 Zadanie nr 9, pozycja nr 2
Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 93 Zadanie nr 9, pozycja nr 7
Czy zamawiający oczekuje podkład o wymiarach 38 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x 
warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 24 g/m2,100 szt. w roli?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 94 Zadanie nr 9, pozycja nr 5-6
Czy zamawiający wydzieli poz.5-6 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.

Pytanie nr 95 Zadanie nr 10, pozycja nr 2
Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię 
magazynowania iub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - 
sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 96 Zadanie nr 10, pozycja nr 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z 
zaokrągleniem w górą do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z jednostką miary.

Pytanie nr 97 Zadanie nr 10, pozycja nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z jednostką miary.

Pytanie nr 98 Zadanie nr 2, pozycja nr 2
Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, 
przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma 
delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielągnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu 
wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności 
spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w 
opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych konserwantów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Zamawiający mając na uwadze dyspozycję art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania 
i otwarcia ofert z dnia 15.06.2022r. na dzień 21.06.2022r. - godziny dotyczące składania oraz otwarcia ofert pozostają bez 
zmian. Tym samym zmianie ulega termin związania oferta z dnia 14.07.2022r. na dzień 20.07.2022r.
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