
 

  

 

 

 

          
 
 
 
 

Gdynia, dnia 19.01.2021 r. 
ZO/02/2021 
 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 
Postepowanie o udzielenia zamówienia w zapytaniu ofertowym na dostawę środków ochrony osobistej oraz urządzeń do 
dezynfekcji 

 
Zamawiający poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania: 
 
Pytanie 1, poz. 2-3 
Czy Zamawiający wydzieli poz. 2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odp. Zapisy pozostają bez zmian 
 
Pytanie 2, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów niejałowych o następujących 
parametrach: 
-Wykonany z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63g/m2 
-Szwy poliestrowe dodatkowe zakryte taśmą 
-Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem 
-Wyposażony w gumkę z tyłu w pasie, nadgarstkach i kostkach 
-Suwak zaryty samoprzylepna patką 
-Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425  
-spełnione normy: 
-EN 13688:2013 Odzież ochronna. Wymagania ogólne 
-EN 14605:2005 + A1: 2009 odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami 
-EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi 
-EN 13034:2005+A1:2009  
-EN 14126: 2003+AC:2004 odzież ochronna- wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej 
przed czynnikami infekcyjnymi 
-EN 1073-2:2002- Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi 
-EN 1149-5:2008-Wymagania materiałowe i konstrukcyjne 
-Rozmiary: M-XXL. 
Odp. Zapisy pozostają bez zmian 
 
Pytanie 3, poz. 3 
Fartuch chirurgiczny podfoliowany  niesterylny. Włóknina  SSMMS PP+PE , rękawy zakończe 
mankietem,  wiązany przy szy i  w pasie na troki, odporny na rozbryzgi,  przyjazny dla skóry, wchłania 
pot,  niejałowy, 
- zgodny z normą  EN 13795 
Zarejestrowany  jako wyrób medyczny oraz ŚOI Kat III typ PB 6-B 
Przebadany zgodnie EN 14126, SGS tested AAMI-PB70 (AATCC 
42, AATCC 127) 
Spełniający normy:  
EN ISO 13688- odzież ochronna, ogólne wymagania 
EN 14126 – odzież ochronna, wymagania dotyczące wydajności i metody badań odzieży chroniącej 
przed czynnikami zakaźnymi 
EN 13034+ A1 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (typ PB 6-B) 
Odp. Zapisy pozostają bez zmian 
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Pytanie 4, poz. 6 
Czy Zamawiający wydzieli poz. 6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odp. Zapisy pozostają bez zmian 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje co umożliwiłoby złożenie 
korzystniejszej propozycji? 
Odp. Zapisy pozostają bez zmian 
 

/-/Grzegorz Bebłowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


