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DFS-4/1-PN/10-2020                                                                   Rabka Zdrój, dnia 27.10.2020 r. 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 
dostawy wyrobów z włóknin medycznych i rękawic (zamówienie nr DFS-4-PN/10-2020) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.10.2020 r., nr 601176-N-2020  

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych 

odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1: „Pakiet 3 Czy zamawiający dopuszcza i wymaga maski wysokobarierowe pełno barierowe 
spełniające normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?”  
Odpowiedź 1: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i SIWZ, dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.  
 
Pytanie 2: „Pakiet 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.” 
Odpowiedź 2: Zamawiający biorąc pod uwagę brak określenia wielkości opakowania (w formularzu 
cenowym w pakiecie nr 3 wymagamy 20 000 szt.) dopuszcza wycenę za opakowanie 50 szt. z 
przeliczeniem ilości opakowań na liczbę wymaganych sztuk i zaokrągleniem ilości opakowań do dwóch 
miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.  W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie 
"Jednostka miary" i "Szacunkowa ilość jedn. miary" nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było wątpliwości, co zaoferowano. 
 
Pytanie 3 „dotyczy Zapisów SIWZ - 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 
koresondencji (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 3: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków w tym zakresie  z 
uwagi na brak możliwości technicznych. ŚCRU jest w obecnym czasie w trakcie wyboru wykonawcy 
platformy elektronicznej. Dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej wiąże się z koniecznością 
posiadania narzędzi uniemożliwiających wypływ informacji i umożliwiających bezpieczne odszyfrowanie 
oferty. Zamawiający informuje, że obecność podczas otwarcia nie jest obowiązkowa jak również nie jest 
wymagane złożenie oferty osobiście. Po otwarciu ofert zgodnie z zapisami pkt V specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia jest dopuszczona droga elektroniczna: „1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, 
wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą 
elektroniczną, za wyjątkiem oferty, jej zmiany i wycofania, oraz wadium wnoszonego w formie innej niż 
pieniężna, w tym: na przedłużony okres związania ofertą (jeśli jest wymagane) – w wymienionych 
przypadkach dopuszczalna jest jedynie forma pisemna.”  
 
Pytanie 4 „Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli fartuch wyposażony w nieprzemakalne wstawki 
na przodzie fartucha i rękawach?” 
Odpowiedź 4: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i SIWZ - nie wymaga nieprzemakalnych wstawek. 
 
Pytanie 5 „Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny typu SMS?” 
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Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 6 „Pakiet nr 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów tylko w rozmiarze L i XL?” 
Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 7 „Pakiet nr 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maseczek posiadających troki zamiast 
gumek?” 
Odpowiedź 7: Zamawiający nie dopuszcza asortymentu   opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 8 „Pakiet nr 4, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej 
25g/m2?” 
Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji 
 
Pytanie 9 „Pakiet nr 4, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści powłoczkę w rozmiarze 150x 210 cm?” 
Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 10 „Pakiet 4 - prosimy zamawiającego o dopuszczenie pościeli wykonanej z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 30g , o składzie : 
* prześcieradło medyczne 210-x140cm 
* poszwa na kołdrę 200x140cm 
* poszwa na poduszkę 80x80cm?” 
Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - 
modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 11 „Pakiet 5  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych dł. min. 
240mm , grubość na palcu min. 0,08mm, dłoń min. 0,06mm, AQL =1,0 . Podwójnie zarejestrowane jako wyrób 
medyczny klasy I i Środek ochrony osobistej kategorii III, rękawice przydatne do kontaktu z żywnością 
posiadające deklaracje wg reg. 1935/2004, przebadane na substancje chemiczne zgodnie z normą EN 374-3 (w 
tym izopropanol 70% ) oraz na wirusy zgodnie z ASTM 1671. Opakowanie posiadające folię zabezpieczającą 
przed kontaminacją rękawic z zewnątrz, dostępne w rozmiarach S, M, L ,XL pakowane po 100szt.?” 
Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - 
modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert 
ustalony do dnia 30.10.2020 r. do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzi-
nie 11.30. 

 
 


