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Znak: AE/ZP-27-84/18                                                       Tarnów, 2018-12-17 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 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 zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 1 w pozycji 1 
gramaturę pola krytycznego 120 g/m2? Oferowana tkanina na pole krytyczne posiada bardzo 
wysoką odporność na przenikanie cieczy na poziomie powyżej 90 cm słupa wody, a dzięki 
niższej gramaturze jest bardziej komfortowa w użytkowaniu. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1. Zamawiający złożył zamówienie w Pakiecie 1 na odzież operacyjną i 
fartuchy zgodne z normą PN-EN 13795. Czy w związku z powyższym Zamawiający 
wymaga aby odzież i fartuchy były w pełni zgodne z w/w normą w zakresie parametrów jak 
poniżej: 
- pylenie, 
- czystość pod względem cząstek stałych, 
- czystość mikrobiologiczna, 
- wytrzymałości na wypychanie na sucho, 
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho, 
- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho, 
oraz dodatkowo dla fartuchów i serwet: 
- odporność na przenikanie cieczy, 
- wytrzymałości na wypychanie na mokro 
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro, 
- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro? 

 

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

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartuchów chirurgicznych 
wykonanych w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze 120 g/m2. Zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ zaoferowane fartuchy chirurgiczne winny być wykonane w polu krytycznym z 
tkaniny o gramaturze 135-156 g/m2. 
Ad. 2 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartuchów chirurgicznych, a w poz. 2 
ubrań chirurgicznych spełniających wymagania określone w SIWZ. 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 
 


