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Dz. Z. P. –  14/42/18     

 

 

 

Uczestnicy  postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia  powyżej równowartości kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11  ust. 8 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych  na dostawę wyrobów medycznych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

w dniu 04.04.2018r. pod numerem 2018/S 065-144267 

 

 

WYJAŚNIENIE  TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 5 

 

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez 

Wykonawców, w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno–Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu, na  podstawie  art.  38  ust. 1,  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  

2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) wyjaśniam: 

 

 

Pytania z dnia 20.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy projektu umowy 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:  

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 i ust. 3 w wysokości 0,2 % 

wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia, 

 

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 

w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, 

 

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 

10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust. 1, 

 

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wezwania do ich przedstawienia w wysokości 100,00 zł brutto za każde tego rodzaju zdarzenie, jednak nie więcej 

niż 10 % wartości brutto nieudostępnionych w terminie dokumentów. 

Odp.: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji projektu umowy. 
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Pytania z dnia 23.04.2018r. 

Pytanie nr 1 

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, 

aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - 

orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to 

Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje powyższej możliwości. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% 

ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla 

odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w 

wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika 

obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest 

zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych 

produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można 

zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem 

ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw 

będących przedmiotem zamówienia”. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem 

umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie 

najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli 

uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu 

stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające 

wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od 

kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający 

ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona 

modyfikacji wspomnianego zapisu umowy? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:  

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego 

(w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 6 

Dotyczy wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów wzoru umowy i dodanie 

poniższego zapisu: 

„W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości przedmiotu zamówienia, 

okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na 

okres 4 lat od dnia jej podpisania,  z uwzględnieniem corocznej aktualizacji cen przez Wykonawcę w tym czasie, za wyjątkiem 

przedłużenia umowy o maksymalny czas 6 miesięcy….” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pozycji, na które 

będzie składana oferta? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 8, Dotyczy pakietu nr 21 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe 

przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na 

pracowni (dalej zwane etykietą) lub  nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym 

rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie 

patomorfologii" wymaga się aby "materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym 

w sposób umożlwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany". Jednocześnie Rozporządzenie 

wskazuje iż: "Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co 

najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po 

upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania 

z odpadami medycznymi." Oznacza to, iż pojemnik, w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej 

jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. 

Etykieta lub oznakowanie  w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez 

kontakt z tuszem jak dzieje się  w przypadku zwyklej etykietki papierowej z drukarki  ( takie pojemniki również są 

dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są 

"procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytomoetrii 

przepływowej i postepowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, 

zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria 

mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa 

norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem 

Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe 

przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety lub  nadruku lub oznakowania w postaci techniki 

IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi 

prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są 

dostosowane do specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego.  

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
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Pytanie nr 9, Dotyczy pakietu nr 21 

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego 

o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału 

histopatologicznego. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 10, Dotyczy pakietu nr 21 

Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 15 ml, pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytania z dnia 23.04.2018r. 

Część nr 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowany w torebkę papierowo-foliową o następującym 

składzie: 

CZAPECZKA DLA NOWORODKA BAWEŁNA 100% ROZMIAR 38 

PIELUSZKA TETROWA 80X80CM 115 G/M2 

CENTYMETR DO MIERZENIA NOWORODKA 1CMX68CM PAPIEROWY 

ZACISK DO PĘPOWINY NIEBIESKI 5,3CM 

SZPATUŁKA PLASTIKOWA 155MM BEZBARWNA 

KOCYK FLANELOWY 160X75CM 

PODKŁAD SENI SOFT 60X60CM 

SERWETKA WŁÓKNINOWA 80X60CM 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Część nr 15 poz. 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o rozmiarze 150x90, o gramaturze 56 g/m2, pakowane 

w opakowanie zawierające samoprzylepne etykiety TAG, będące wklejkami do dokumentacji medycznej zawierające 

informacje o: indeksie wyrobu, numerze lot, dacie ważności oraz identyfikacje producenta, bez  samoprzylepnym testów 

sterylności, a jedynie nadrukowanymi na opakowaniu informacjami o tym czy dany produkt jest jałowy? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Część nr 15 poz. 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56 g/m2, pakowane w  opakowanie zawierające 

samoprzylepne etykiety TAG, będące wklejkami do dokumentacji medycznej zawierające informacje o: indeksie wyrobu, 

numerze lot, dacie ważności oraz identyfikacje producenta, bez  samoprzylepnym testów sterylności, a jedynie 

nadrukowanymi na opakowaniu, a jedynie nadrukowanymi na opakowaniu informacjami o tym czy dany produkt jest 

jałowy? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Część nr 17: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego fartucha chirurgicznego z włókniny typu 

SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej 

i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2.  W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, 

w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Rękawy proste zakończone niepylącym 

poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką 

ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie 

rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. 

Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, 

identyfikacją wytwórcy. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 

32cmH2O. fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, 

piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Część nr 18: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego fartucha chirurgicznego z włókniny typu 

SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej 

i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2.  W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, 

w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Rękawy proste zakończone niepylącym 

poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką 

ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie 

rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. 

Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, 

identyfikacją wytwórcy. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 

32cmH2O. fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, 

piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Część nr 25 poz. 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek przeznaczonych dla wcześniaków poniżej 700g, wchłaniające 

do 35g płynu? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Część nr 25 poz. 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek przeznaczonych dla wcześniaków o wadze od 600 do 1200g, 

wchłaniające do 60g płynu? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytania dot. projektu umowy:  

Pytanie nr 1 

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy? 

Odp.: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 2 

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) 

Zamawiający na pewno zamówi? 

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie 

z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości 

zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć 

dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza 

stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem 

ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem 

zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 

stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych 

dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat 

jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także 

do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych 

dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie 

ilościowym.” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: 

„Przed odstąpieniem od umowy na podstawie § 8 ust. 3 Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania 

umowy.”?   

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od 

umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie 

najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od 

umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytania z dnia 23.04.2018r. 

Pytanie nr 1 – dotyczy §9 ust. 1 pkt. a) 

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii 

zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytania z dnia 23.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy części 8, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5 x 5,7 cm w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 2, dotyczy części 9  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5x8 cm do kaniul dożylnych z okienkiem. Opatrunek 

nieprzezroczysty piankowy, okienko wykonane z przezroczystej folii poliuretanowej. Pakowany a’50 sztuk.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3, dotyczy części 13, poz. 1  

Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni 

wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga 

poziomu protein <10μg/g rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do 

oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 4, dotyczy części 13, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawiczki winny posiadać dwa typy chwytności tj. standardową 

i o podwyższonej chwytności w zależności od potrzeb użytkownika?  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 5, dotyczy części 13, poz. 2  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL) odpowiednim 

przeliczeniem wymaganych ilości. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 6, dotyczy części 13, poz. 2  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgodność z europejskimi normami tj. EN 455-1,2,3, EN 374-2,3 i EN 420 ma 

być potwierdzona załączonym do oferty certyfikatem/certyfikatami europejskiej jednostki notyfikowanej (z bazy 

NANDO) wskazującym na dany produkt? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 7, dotyczy części 13, poz. 2  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic  diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego 

ryzyka z przedłużonym mankietem koloru białego z powłoką polimerową o długości min. 260mm. Opakowanie 

z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.     

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 8, dotyczy części 14 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, 

półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, 

antypoślizgowa. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt 

dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej 

barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  

opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi 

i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 9, dotyczy części 14 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga załączenia do oferty certyfikatu jednostki notyfikowanej 

potwierdzającej zgodność z normą ISO 14001? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie nr 10, dotyczy części 17 i 18 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o nieprzemakalności w strefie krytycznej min.46 cmH2O. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 11, dotyczy części 17 i 18 

Czy Zamawiający oczekuje aby fartuchy pakowane były w określonych warunkach wymaganych w standardach 

jakościowych dla Wyrobów Medycznych? Czy w związku z tym oczekuje załączenie do oferty Certyfikatu zgodności 

z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 odnoszących się do podstawowych jakości, jakie powinien spełniać producent? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 12, dotyczy części 17 i 18 

Prosimy o dopuszczenie fartuchów zawierających ręczniki do osuszania rąk pakowane osobno w pozostałym zakresie 

zgodne  z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 13, dotyczy części 18 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze materiał podstawowy 35 g/m2; wzmocnienie 30 g/m2 

w pozostałym zakresie zgodny z SIWZ. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Z poważaniem 

       

 


