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Nr postępowania SZP-332-51PN/2020                                      Olsztyn, dnia 11-08-2020r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego: Wyroby medyczne z włókniny, maseczki 

medyczne, rękawice diagnostyczne. 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2019r.  poz. nr 1843 z p. zm.)  

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie  wyjaśnia treść 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ 

 
 

 

Na podstawie art. 12a UPZP ulega modyfikacji termin składania i 

termin otwarcia ofert.  

 

Nowy termin składania ofert – 14 sierpień 2020r godz. 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert – 14 sierpień 2020r godz. 11:00 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP: 

 
Ogłoszenie nr 540149906-N-2020 z dnia 11-08-2020 r.  

Olsztyn: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 570396-N-2020  
Data: 05/08/2020  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w 
Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 29558000000000, ul. ul. Żołnierska  18a, 10-561  
Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48 89 5393472, e-mail 
przetargi@wssd.olsztyn.pl, faks +48 602816545.  
Adres strony internetowej (url): www.wssd.olsztyn.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2  
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-08-13, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 
mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 
j.polski  
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-14, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania 
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w 
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 
j.polski  

            

 

 

Pytania i odpowiedzi 
 

 

Pytanie nr 1. Zadanie nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie mas ki bez normy na kartoniku? 
Odpowiedź ad. 1 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie nr 2. Zadanie nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski bez normy na kartoniku? 
Odpowiedź ad. 2. – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 
Pytanie nr 3. Zadanie nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski z ciśnieniem różnicowym <40? 
Odpowiedź ad. 3. Patrz odpowiedzi z dnia 10 sierpnia. 
 

 

 

Pytanie nr 4. Pakiet 1 poz. 1-4 
1. Prosimy zamawiającego o wyłączenie z pakietu 1 pozycji 1-4 i utworzenie odrębnego pakietu, 

co pozwoli firmie złożyć ważną i konkurencyjną ofertę, ponadto prosimy o dopuszczenie: 
2. Poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie okrągły czepek w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w 
rozmiarze ±53 cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze 12 g/m2. Kolor zielony. 
Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. 

3. Poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie fartuchów foliowych w kolorze jasno niebieskim oraz pakowanych po 75 szt? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź ad. 4.  1-2– podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 

Odpowiedź ad. 4. 3  – Fartuchy mogą być w kolorze jasno niebieskim i konfekcjonowane po 

75 szt.  

 

Pytanie nr 5. Pakiet 2 
Prosimy o dopuszczenie maski o ciśnieniu różnicowych 37,5 Pa/cm2? 
Odpowiedź ad. 4. Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania produktów o parametrze  jak w pytaniu. 

 

 

Pytanie nr 6. Pakiet 5 
Prosimy o dopuszczenie Rękawic diagnostycznych nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem 
do wysokiego ryzyka, pokryte od wewnątrz warstwą nawilżającą z aloesu naturalnego, kolor 
zielony, grubość na palcu 0,19 mm, średnia długość minimalna 300 mm, AQL 1,5. Odporność na 
cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 
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powszechnie stosowanych leków, w tym Karmustyny z czasem przenikania >480 min, odporne na 
działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i czwartorzędowych środków 
czyszczących, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Zgodne z EN 374 i EN 420, 
potwierdzone raportem z wynikami. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk. 
Odpowiedź ad. 1: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania produktów o parametrach  jak w pytaniu. 

 
 

Pytanie nr 7. Zadanie 1, poz.1 
Czy Zamawiający dopuści czepek o parametrach: 
Czepek  w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 
45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w 
dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy.Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie 
a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk 
 

 
 
Zadanie 1, poz.1 
Czy Zamawiający dopuści czepek o parametrach: 
Czepek  głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej 
włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort 
noszenia,  wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca 
wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary 
denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. 
Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk 

 
Zadanie 1, poz.1 
Czy Zamawiający dopuści czepek o parametrach: 
Czepek  w formie furażerki z tyłu wiązany na troki, wstawka antypotna w części czołowej, wykonany z 
włókniny spunlace 45g/m2 (bok) i z włókniny polipropylenowej 25g/m2 (góra), pakowany w kartonik 
a’50 szt. 
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Odpowiedź ad. 7: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania produktów o parametrach  jak w pytaniu. 

Pytanie nr 8.  
Zadanie 1, poz.3 Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o dł. 5cm? 
Zadanie 1, poz.3 Czy Zamawiający dopuści fartuch w uniwersalnym rozmiarze L? 
Zadanie 1, poz.8 Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 80g/m2? 
Zadanie 1, poz.10 Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne o gramaturze 23gr (papier) + 10gr 
(folia)? 
Odpowiedź ad. 8: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania produktów o parametrach  jak w pytaniu. 
 
Pytanie nr 9.  
Zadanie 2, Zadanie 3 Czy Zamawiający dopuści maskę z wkładką modelującą o dł. 10,5cm? 
Odpowiedź ad. 9: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania produktów o parametrach  jak w pytaniu. 
 
Pytanie nr 10.  
Zadanie 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice grubości wynoszącej na palcu 0,08±0,01 mm, na dłoni 
0,06±0,01 mm? 
Odpowiedź ad. 10: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania produktów o parametrach  jak w pytaniu. 
 
Pytanie nr 11. 
Zadanie 4 Ze względu na ułamkową wartość 1szt rękawicy, prosimy o zgodę na przedstawienie ceny 
za opakowanie a’100szt., z przeliczeniem zamawianych ilości. 
Odpowiedź ad. 10: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu 

przedstawienia ceny za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 

 

 

 
                                                                       (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                  Piotr Wichowski 
        Kierownik Sekcji  zamówień publicznych WSSD 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


