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Puszczykowo, dnia 27.11.2020 r.  

 

Szp.12/27/1/2020 

  

 

Informacja dla uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

pn. „Dostawa kombinezonów medycznych ochronnych” 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie                                  

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej 

Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skierowanych                        

do Zamawiającego we wnioskach złożonym w dniach 23, 24 i 26 listopada 2020 r. 

 

Wniosek nr 1: 

Pytanie nr 1: 

Część 1 – kombinezony SOI 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kombinezonów ochronnych kategorii III  o poziomie ochrony dedykowanym do pracy 

w oddziałach intensywnej terapii. Kombinezon ochrony biologicznej wykonany z tkaniny SMS (polipropylen i polietylen) o 

gramaturze minimum 65g/m², z kapturem w kolorze białym z niebieskim oklejeniem szwów, kaptur szczelnie dopasowany do 

maski ochronnej i przyłbicy, wykończony elastycznym ściągaczem, rękawy oraz nogawki wykończone ściągaczem 

zapewniającym szczelność, zamek błyskawiczny kryty samoprzylepną listwą, z tyłu w talii wszyta gumka. Kombinezony 

medyczne, zabezpieczające przed kontaktem z czynnikami infekcyjnymi. Odpowiadające standardom ochrony EN 

14605:2005+A1;2009 (Typ 3 ochrony), EN 14126:2003/AC:2004. Odporne na ścieranie, rozdarcia, rozciąganie EN ISO 12947-

2:2016, EN ISO 7854:1997, EN ISO 9073-4:1997, EN ISO 13934-1:2013, przekłucie EN 683:1995, przenikanie EN ISO 13935-

2:2014. O bardzo dobrych właściwościach ochronnych i odpornościowych. Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów (od XS-

160cm do XXL-185cm). Ochraniacze na obuwie, długie, ze szwami pokrytymi zgrzewaną taśmą dostępne oddzielnie                         

(nie zintegrowane z kombinezonem).  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści zaoferowanie kombinezonów ochronnych kategorii III o poziomie ochrony dedykowanym do pracy                    

w oddziałach intensywnej terapii. Kombinezon ochrony biologicznej wykonany z włókniny polipropylenowej posiadającej 

odporność na przenikanie czynników zakażanych o gramaturze minimalnej 41,5 g/m², z kapturem w kolorze białym                                

z niebieskim oklejeniem szwów, kaptur szczelnie dopasowany do maski ochronnej i przyłbicy, wykończony elastycznym 

ściągaczem, rękawy oraz nogawki wykończone ściągaczem zapewniającym szczelność, zamek błyskawiczny kryty 

samoprzylepną listwą, z tyłu w talii wszyta gumka. Kombinezony medyczne, zabezpieczające przed kontaktem z czynnikami 

infekcyjnymi. Odpowiadające standardom ochrony EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14605:2005+A1;2009 (Typ 3 ochrony), EN 

14126:2003/AC:2004. Odporne na ścieranie, rozdarcia, rozciąganie EN ISO 12947-2:2016, EN ISO 7854:1997, EN ISO 9073-

4:1997, EN ISO 13934-1:2013, przekłucie EN 683:1995, przenikanie EN ISO 13935-2:2014, o bardzo dobrych właściwościach 

ochronnych i odpornościowych, dostępne w szerokim zakresie rozmiarów (od XS-160cm do XXL-185cm). 

Zamawiający dopuszcza ochraniacze na obuwie, długie, ze szwami pokrytymi zgrzewaną taśmą dostępne oddzielnie                             

(nie zintegrowane z kombinezonem). 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. 
 

62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
telefon: 61- 89-84-000,  fax: 61- 81-33-262 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS : 0000536731 

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 
 

www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 

 

 

 

      
 

     

 

 

St
ro

n
a2
 

Wniosek nr 2 

Pytanie nr 1: 

Pakiet 1, pozycja 1, 
Czy Zamawiający dopuści kombinezon wykonany z laminatu (z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu)? 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 2: 

Pakiet 1, pozycja 1, 
Czy Zamawiający dopuści kombinezon o gramaturze 63 gr/m

2
? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 3: 

Pakiet 1, pozycja 1, 
Czy Zamawiający miał na myśli kombinezon z zintegrowanymi pokrowcami na buty? 
Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie, tj. ze zintegrowanymi skarpetkami i 
klapkami na but – ochraniacze na obuwie długie ze szwami pokrytymi zgrzewaną tam dostępne oddzielni. 
 
Pytanie nr 3: 

Pakiet 1, pozycja 1, 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kombinezony ochronne oraz dodatkowe pokrowce na buty z włókniny 
polipropylenowej oraz polietylenu (63 g/m

2
) wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane  

o wymiarach: wys. 48 cm, dł. podeszwy 38 cm? 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie. 

 

Wniosek nr 3 

Pytanie nr 1 

Pakiet 1 pyt.1. 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym 

patką na całej długości oraz, kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą 

lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy dodatkowo zabezpieczone taśmą. Kombinezon 

zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg 

Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:EN 14126:2003+AC:2004 , EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B , EN 

14605:2005+A1:2009 - Typ 4B, EN 14325:2018  

Wykonany z włókniny równoważnej do wymaganej, polipropylenu laminowanego folią PE, gramatura > 41,5g/m2, materiał 

miękki, przyjazny dla skory, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na 

opakowaniu jednostkowym i zbiorczym i  bezpośrednio na samym kombinezonie naniesione: nazwa, numer 

katalogowy,  rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki 

notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa, z osłonami obuwia wykonanymi z tego samego materiału,                       

o długości do kolan, pakowana oddzielnie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie. 


