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Znak: AE/ZP-27-18/17                        Tarnów, 2017-04-06 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: fartuchów 

i ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne dla 

Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający  dla pakietu: nr 1-  Fartuch chirurgiczny 

barierowy wielokrotnego użycia oraz dla pakietu nr 2 -  Ubrania operacyjne dopuście asortyment  

spełniający normę PN-EN 13795:2011+A1:2013. Asortyment Spełnia wymagania  Norma PN-EN 

13795:2011+A1:2013 w niezbędnych zakresach:  pylenia, czystości pod względem cząstek 

stałych, wytrzymałości na wypychanie na sucho, wytrzymałość na rozciąganie na sucho. Pozostałe 

wymogi bez zmian. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2 obuwie na sale 

operacyjne bez wkładki masującej?  Oferowane przez nas obuwie posiada anatomicznie 

wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części palców oraz śródstopia. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania obuwia w czterech 

kolorach, tj. zielonym, niebieskim, białym i fioletowym (oberżynowym)? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Fartuchy chirurgiczne stanowią pozycję 1 w Pakiecie Nr 1 (a nie jak napisał w pytaniu 

Wykonawca „pakiet nr 1”), natomiast ubrania chirurgiczne stanowią poz. 2 tego Pakietu (a nie jak 

napisał w pytaniu Wykonawca „pakiet nr 2”). Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga, by 

zaoferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartuchy operacyjne, a w poz. 2 tego Pakietu ubrania operacyjne 

spełniały bez jakichkolwiek wyłączeń, normę PN-EN 13795:2011+A1:2013 dla danego asortymentu. 

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 również obuwia na sale 

operacyjne bez wkładki masującej, ale pod warunkiem, że będzie posiadało anatomicznie 

wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części palców oraz śródstopia, a ponadto będzie 

spełniało pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad. 3 Zamawiający nie wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 2 poz. 1 obuwia w czterech kolorach,  

tj. zielonym, niebieskim, białym i fioletowym (oberżynowym), ponieważ nie zawarł takiego wymogu  

w SIWZ jak również w Załącznikach do niej. 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


