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Nr referencyjny  TZ.372.75.2020     

Zielona Góra, dnia 17.03.2021 r. 

 

ZAWIADOMIENIE  

o zmianie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ, zmianie treści SIWZ  
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwaną w dalej „ustawą”, którego 

przedmiotem zamówienia jest: „Zakup pierwszego wyposażenia – ochronnej odzieży ratowniczej, 

odzieży roboczej ,obuwia profilaktycznego, odzieży operacyjnej oraz obuwia operacyjnego w ramach 

zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola 

Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”, Nr sprawy: TZ.372.75.2020. 

 
I. 

W dniu 12.03.2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na wniesione wnioski o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający zmienia treść udzielonej odpowiedzi: 
 

BYŁO: 
Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania operacyjne z zadania 4 były w pełni zgodne z normą 13795, 

tj. W zakresie parametrów jak poniżej: 

-pylenie, 
-czystość mikrobiologiczna, 
-wytrzymałość na wypychanie i rozciąganie na sucho, 
-odporność na przenikanie drobnoustrojów- na sucho? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, aby ubrania operacyjne wskazane w zadaniu nr 4 były zgodne z normą 

13795. Zamawiający wymaga, aby ubrania operacyjne wskazane w zadaniu nr 4 były wykonane 

z materiałów odpornych na pylenie. W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia poprzez dodanie w załączniku nr 5 do SIWZ -formularz cenowo - techniczny dla 

zadania nr 4 zapisu w  brzmieniu: ,,Zamawiający wymaga, aby odzież operacyjna była wykonana 

z materiału odpornego na pylenie”. Jednocześnie Zamawiający dodaje załącznik nr 5 do SIWZ 

- formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 po zmianach. 
 

JEST: 
Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania operacyjne z zadania 4 były w pełni zgodne z normą 13795, 

tj. W zakresie parametrów jak poniżej: 

-pylenie, 
-czystość mikrobiologiczna, 
-wytrzymałość na wypychanie i rozciąganie na sucho, 
-odporność na przenikanie drobnoustrojów- na sucho? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, aby ubrania operacyjne wskazane w zadaniu nr 4 były zgodne z normą 

13795. Zamawiający wymaga, aby ubrania operacyjne wskazane w zadaniu nr 4 miały następujące 

właściwości użytkowe: 
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- odporność na przenikanie drobnoustrojów - na sucho ≤ 300 CFU 
- czystość mikrobiologiczna CFU /100cm 2 ≤ 300 
- czystość -pod względem cząstek stałych ≤ 3,5 IPM 
- pylenie- ≤ 4,0 log 10 
- wytrzymałość na wypychanie -na sucho ≥40 kPa 
- wytrzymałość na rozciąganie - na sucho ≥20 N 
 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez 

usunięcie w załączniku nr 5 do SIWZ -formularza cenowo - technicznego dla zadania nr 4 po zmianach 

zapisu o treści:,,Zamawiający wymaga, aby odzież operacyjna była wykonana z materiału odpornego na 

pylenie” oraz dodanie zapisu  w  brzmieniu:  
,,Zamawiający wymaga, aby ubrania operacyjne miały następujące właściwości użytkowe: 
- odporność na przenikanie drobnoustrojów - na sucho ≤ 300 CFU 
- czystość mikrobiologiczna CFU /100cm 2 ≤ 300 
- czystość -pod względem cząstek stałych ≤ 3,5 IPM 
- pylenie- ≤ 4,0 log 10 
- wytrzymałość na wypychanie -na sucho ≥40 kPa 
- wytrzymałość na rozciąganie - na sucho ≥20 N”.  
 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 do SIWZ- formularz 

cenowo-techniczny dla zadania nr 4 po zmianach załącznik nr 5 do SIWZ- formularz cenowo-techniczny 

dla zadania nr 4 po zmianach II. 
 

II. 
W związku z dokonanymi modyfikacjami i zmianami treści SIWZ Zamawiajacy na podstawie art. 38 

ust. 4 ustawy: 
1) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 do SIWZ- formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 

po zmianach wprowadza załącznik nr 5 do SIWZ- formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 po 

zmianach II. 
 

UWAGA! 
1. Dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie  

w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 
2. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 769093-N-2020  

z dnia 21.12.2020 r. 
 

           ZAMAWIAJĄCY:  

      Prezes Zarządu 

      dr Marek Działoszyński 

      podpis na oryginale 

  

     
W załączeniu: 
1)formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 po zmianach II. 
 

Publikacja: 
www.bip.szpital.zgo.pl 
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