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Józefów dnia, 12 kwietnia 2021r. 

SPZOZPM.DA.26.2.2021 

- do wszystkich Wykonawców- 

DOTYCZY: postępowania na sukcesywną dostawę materiałów jednorazowych 

opatrunkowych/medycznych i innych na rzecz Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.  

 

Pytanie 1 
W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie 
stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów 
odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się   i 
pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień 
SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z 
art. 10a ust.5 Ustawy PZP). 
Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień 
SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji  (w tym składanie ofert) komunikacją 
elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-
epidemicznego 
Odpowiedź 
Zamawiający zaleca złożenie oferty poprzez gońca, kuriera lub operatora pocztowego. 
 
Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha jednorazowego wykonanego z 
włókniny polipropylenowej  o gramaturze 25g/m2 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 3 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  maski typu FFP2 pakowanej po 1 szt. w 
jednym rozmiarze  15,5 cm x 10,5 cm ? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 3 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych zarękawków? 
Zarękawek (osłona przedramienna) wykonana 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: 
- długość 52 cm 
- elastyczny mankiet poliestrowy o długości 7 cm 
- na górze wszyta nieuciskająca gumka ściągająca 
- materiał przepuszczający powietrze oraz parę wodną 
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- kolor biały 
- opakowanie foliowe zawierające 20 szt. 
Produkt niejałowy zakwalifikowany jako wyrób medyczny (VAT 8%) klasy I, reguła 1.  
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 5 – pakiet III, poz. 3 
 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty 
prosimy  o dopuszczenie  możliwości złożenia oferty tylko na poz. 3 maski FFP2. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyodrębni poz nr 3 z pakietu III. 

Ponadto prosimy o dopuszczenie masek o klasie FFP2 bez zaworu , która nie są wyrobem 
medycznym a środkiem ochrony osobistej. 

Oferowany przez nas produkt jest zgodny  publikowanymi przez MZ informacjami dot. 
produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19:  
 - normą europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2009 (EN 
149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do 
ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”; 
- certyfikowana znakiem CE,  
- Klasa ochrony P2, 
- odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. 
w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 
- wykonane z włókniny czterowarstwowej 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6 Pakiet III, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści półmaski FFP2 pakowane a’5szt z jednoczesnym przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 7 Pakiet III, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści półmaski FFP2 w rozmiarze uniwersalnym? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 8 Pakiet IV, pozycja 16 
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem ilości do 2 opakowań? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Dyrektor 

/-/ Maria Kurcz 


