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WYJAŚNIENIA  TREŚCI  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO 
 

Zamawiający udziela odpowiedzi do wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, które 

wpłynęły w dniach 8-11 października 2021r, na zadanie pod nazwą "Dostawa środków ochrony osobistej 

do Apteki Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka w Złotoryi". 
 

 

WNIOSEK  I: 

 

Dotyczy pakietu nr 3: 
 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic o grubości na palcu 0,09mm oraz na dłoni 0,06mm? 

Pozostałe parametry bez zmian. 
 

Odpowiedź:  

  Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

 

WNIOSEK  II: 

 

Dotyczy pakietu nr 1: 
 

Pytanie 1:  

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy o długości 48 cm. 
 

Odpowiedź:  

  Tak. Zamawiający dopuszcza wycenę.  
 

Dotyczy pakietu nr 2: 
 

Pytanie 2:  

Proszę o dopuszczenie maski z gumkami zakładanymi za głowę. 
 

Odpowiedź:  

  Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 3:  

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
 

Odpowiedź:  

  Nie. Zamawiający nie wydziela osobnego pakietu. 
 

Dotyczy pakietu nr 3: 
 

Pytanie 4:  

Proszę o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,08 mm +/-0,03 mm oraz na dłoni 0,05 mm. 
 

Odpowiedź:  

  Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

 



Pytanie 5:  

Proszę o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,082 mm oraz na dłoni 0,061 mm 
 

Odpowiedź:  

 Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 6:  

Proszę o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk. 
 

Odpowiedź:  

 Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 

 

WNIOSEK  III: 
 

Dotyczy pakietu nr 4: 
 

Pytanie 1:  

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze min. 25 g/m kw., rękaw zakończony gumką? 
 

Odpowiedź:  

  Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze min. 23 g/m kw., rękaw zakończony mankietem 

poliestrowym? 
 

Odpowiedź:  

  Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 

 

WNIOSEK  IV: 
 

Dotyczy pakietu nr 2: 
 

Pytanie 1:  

Ze względu na planowane użycie masek z filtrem FFP2 oraz FFP3 w środowisku medycznym, 

czyli w szpitalach lub innych jednostkach o podobnym charakterze maski żądane przez Zamawiającego 

powinny dodatkowo spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem UE, MDR 

2017/745 w sprawie wyrobów medycznych obowiązującym od 26-05-2021  
 

Odpowiedź:  

 Proszę o dostosowanie się do wymogów Zapytania ofertowego i załączników. 

 

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający kierując się Rozporządzeniem UE, MDR 2017/745 dotyczący wyrobów 

medycznych wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie w opakowania zawierające 

instrukcję użytkowania? Indywidualne opakowania dadzą Zamawiającemu możliwość zachowania 

czystości biologicznej oraz zapobiegną zakażeniom krzyżowym. 
 

Odpowiedź:  

 Nie. Wymogi określono w Zapytaniu ofertowym i załącznikach. 
 

Pytanie 3:  

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy zgodnie z normą 149:2001 Zamawiający 

wymaga aby na każdej masce była uwidoczniona nazwa producenta, znakowanie identyfikujące typ 

maski, numer i rok publikacji normy oraz CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej? Zwracamy się 

z prośbą aby w przypadku postawienia takiego wymogu, Zamawiający w celu potwierdzenia 

uwidocznienia powyższego oznakowania na produkcie wymagał dostarczenia próbek oferowanego 

produktu. Tylko weryfikacja próbek pozwoli Zamawiającemu na określenie spełnienia powyższych 

wymogów. 
 

Odpowiedź:  

 Nie. Wymogi określono w Zapytaniu ofertowym i załącznikach. 



 

Pytanie 4:  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania półmasek filtrujących przeznaczonych do procedur 

medycznych i chirurgicznych oraz zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wymaga przedstawienia 

deklaracji zgodności z MDR? Wyroby klasy I, od 26 maja 2021 r. muszą być zgodne z MDR i ich 

producent musi wystawić deklarację zgodności z MDR. 
 

Odpowiedź:  

 Nie. Wymogi określono w Zapytaniu ofertowym i załącznikach. 

 

Pytanie 5:  

Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację dotyczącą liczby zakażeń SARS CoV-2 zwracamy się                    

z pytaniem, czy Zamawiający chcąc w racjonalny sposób gospodarować ilością posiadanych masek                  

z filtrem FFP2 oraz FFP3 wymaga aby ich termin ważności był odpowiednio długi w stosunku do daty 

ich produkcji i wynosił 60 miesięcy? 
 

Odpowiedź:  

 Nie. Wymogi określono w Zapytaniu ofertowym i załącznikach. 

 

Pytanie 6:  

Czy Zamawiający mając na uwadze szczelność maski, która jest zależna od jej dopasowania do 

kształtu twarzy wymaga zaoferowania masek o kształcie maski medycznej z dodatkowym 

uszczelnieniem podbródka?  
 

Odpowiedź:  

 Nie. Wymogi określono w Zapytaniu ofertowym i załącznikach. 
 

 

WNIOSEK  V: 
 

Dotyczy pakietu nr 2: 
 

Pytanie 1:  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie złożenia atrakcyjnej oferty cenowej 

na maski ochronne, zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kat III, bez podwójnej certyfikacji. 

Swoją prośbę motywujemy faktem, iż maski ochronne redukują ryzyko zawodowe i ochronią 

pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi, występującymi w środowisku pracy nie 

zaś pacjentów medycznych. Ponadto chcemy zaoferować Państwu produkt innowacyjny w swojej 

dziedzinie - Maska FFP2 NR wzbogacona o warstwę węglową - wnętrze maski ma właściwości 

bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące                                

z powietrza wydychanego przez użytkownika. Umożliwia to bardziej komfortowe i potencjalnie dłuższe 

korzystanie z maski ograniczając konsekwencje typu nieprzyjemny zapach lub ryzyko samo-infekcji.                
 

Odpowiedź:  

 Nie. Proszę o dostosowanie się do wymogów Zapytania ofertowego i załączników. 

 


