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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 15/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony 

indywidualnej oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dotyczy Części nr 5 – Maski z filtrem) 

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby maska posiadała zgodność z normą PN-EN 

140:2001/AP1:2003 – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, 

badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności maski z wymagania normy PN-EN 140:2001/Ap1:2003 

(lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999) i dokona stosownej modyfikacji  

w przedmiotowej części, która będzie dostępna od dnia dzisiejszego na stronie Zamawiającego. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dotyczy Części nr 6 – Okulary ochronne) 

„Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne spełniające zgodność z normą EN166 kat. II zamiast 

tych wymienionych przez Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści okulary ochronne spełniające zgodność z proponowaną normą. W związku  

z powyższym i dokona stosownej modyfikacji w przedmiotowej części, która będzie dostępna od dnia 

dzisiejszego na stronie Zamawiającego. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dotyczy Części nr 2 – Fartuch flizelinowy) 

„Czy Zamawiający może sprecyzować o jaki fartuch chodzi? Fartuch flizelinowy nie może spełniać 

normy EN 14126 a 13795. Normę EN 14126 spełnia fartuch barierowy, który jest z laminatu a nie  

z flizeliny. Ceny obu fartuchów różnią się od siebie znacznie.” 

 

 



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

       

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje jednorazowych fartuchów flizelinowych wykonanych z włókniny 

polipropylenowej o gramaturze 20 - 30 g/m², będących wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami 

Dyrektywy 93/42/EWG (93/42/EEC).  

Ponadto Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia spełnienia przez oferowany fartuch 

wymagań normy PN-EN 14126:2005 lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004  

i dokona stosownej modyfikacji kryteriów oceny ofert w przedmiotowej części, która będzie dostępna 

od dnia dzisiejszego na stronie Zamawiającego. 

 


