
Odpowiedzi na zapytanie 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 04.11.2020 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę sprzętu  medycznego  jednorazowego
użytku na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.” Znak postępowania 3551/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły  następujące
pytania:

Pytanie Nr 1 dot. Pakietu Nr 3
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  jednorazowego  fartucha  wizytacyjnego

wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 w kolorze niebieskim, wiązanego w pasie
i przy szyi na troki, rękaw zakończony elastyczną, nieuciskającą gumką, rozmiar uniwersalny 115x137cm
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 2 dot. Pakietu Nr 5 poz. 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  fartuchów  chirurgicznych  pełnobarierowych,

niesterylnych  będących  wyrobem  medycznym  zgodnie  z  dyrektywą  93/42/EWG,  spełniających
wymagania normy EN 13795:2019, wykonanych w włókniny typu  SMMMS o gramaturze 35g/m2, rozmiar
L (125cm), XL (130cm)?
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  pod  warunkiem,  że  będą  spełniały  również  normę
EN14126.

Pytanie Nr 3 dot. Pakietu Nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej na twarz 
FFP3 o właściwościach opisanych poniżej:
Pięciowarstwowa struktura filtrująca
Wysokiej jakości i przyjazne dla skóry materiały z włókniny
Komfortowy nosek i wygodna opaska na głowę
Bez zaworu oddechowego 
Elastyczna i miękka opaska na głowę 
Ochrona przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu,
zanieczyszczeniami, pyłami, itp.
Lekka, oddychająca, hipoalergiczna, o wysokiej wydajności filtracji
Kolor: biały
Wymiary: 159,99mm*104,44 jeden rozmiar
Materiały: Włóknina polipropylenowa  
Zgodna z normą: EN149:2001+A1:2009 
Klasa ochronna: FFP3
Wydajność filtracji: ≥99%
Produkt  ten  jest  przeznaczony  do  odpowiedniego  uszczelnienia  twarzy  użytkownika  przed  atmosferą
otoczenia oraz ochrony układu oddechowego, przeszedł normę EN149:2001+A1:2009 w celu wykazania



zgodności z EHSR Rozporządzenia (UE) 2016/425.
Oznakowanie CE na pojedynczej sztuce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

           Z poważaniem


