
 

 

    Otwock,  dnia 05.08.2021r.  

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 

 

 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: dostawę środków ochrony indywidualnej dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapytania 

ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1 
Zwracam się z prośbą o przesłanie specyfikacji wraz z załącznikami  w wersji edytowalnej do zapytania 
ofertowego: na „jednorazową dostawę środków ochrony indywidualnej na potrzeby zwalczania COVID-
19 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w 
Otwocku. 
 
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający informuje, iż udostępnia wersję edytowalną załączników nr 1 i 2 do przedmiotowego 
zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych,  w zakresie przedmiotu zamówienia – na 
poszczególne części? Niniejszy zabieg umożliwi złożenie większej liczby ofert atrakcyjnych cenowo w 
stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych, a fundusze zostaną 
zagospodarowane w racjonalny sposób. 
 
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający informuje, iż w treści zapytania dopuszczono składanie ofert częściowych – „II Przedmiot 
zamówienia 2. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 5) Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych.” 
 
Pytanie 3 
Czy zamawiający dopuści kombinezon jednorazowy ochrony typu 5/6, klasa III, spełniający wymagania 
normy EN 14126, zabezpieczający przed zagrożeniem biologicznym, posiadający: kaptur zintegrowany z 
kombinezonem, zamek błyskawiczny biała guma i taśma dwustronna, przy zakończeniu rękawa i 
nogawki elastyczna gumka, elastyczny pas z tyłu, włóknina laminowana o gramaturze 60 g/m2; 
spełniający normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 13034:2005/A1:2009; EN ISO 
14126, w rozmiarze M, L, XL, XXL ?  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż wymaga kombinezonów typu 4/4B klasa III. 
 
 



 

 

Pytanie 4 
czy zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny PP? 
czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem ze ściągaczem? 
czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza fartuchy wykonane z włókniny PP z rękawem zakończonym 
ściągaczem. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru uniwersalnego, a przedstawione 
produkty muszą jednoznacznie być opisane jako asortyment L i asortyment XL. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Fartuchów higienicznych wykonanych z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wiązanego na troki z mankietami ściągniętymi elastyczną, 
nieuciskającą gumką, w rozmiarze uniwersalnym 120x140cm. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza fartuchy wykonane w włókniny PP o gramaturze 25g/m2  
z rękawem zakończonym ściągaczem. Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru uniwersalnego,  
a przedstawione produkty muszą jednoznacznie być opisane jako asortyment L i asortyment XL. 
 
Pytanie 6 
Ze względu na możliwość złożenia bardzo konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym 
oferty prosimy o dopuszczenie kombinezonów o poniższych parametrach:Ponadto 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 + A1:2009 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 informuje, iż wymaga kombinezonów typu 4/4B klasa III. 
 
 
 

Dariusz Kołodziejczyk 
 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 


