
 
 
 

 
 

   

                           Kraków, dnia 25.11.2020 r.  

Nr sprawy: 51/ZP/ZP/2020  

Dotyczy: Zakup i dostawa asortymentu niezbędnego w celu zapobiegania, przeciwdziałania  
i zwalczania Covid -19: Kombinezony, osłony na buty, ubrania chirurgiczne. 
 

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy Zamawiający informuje: 

 

Pakiet 1: Czy zamawiający dopuści Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (włókniny 
polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m². Kombinezon zapinany na zamek 
błyskawiczny, dodatkowo zabezpieczony samoprzylepną patką, z wszytą gumką w okolicy talii. Kaptur 
oraz brzegi rękawów, nogawek wykończone gumką. Zgodny z normami:  
- EN 13688:2013 Odzież ochronna. Wymagania ogólne  
- EN 14605:2005 + A1:2009 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami  
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi  
- EN 13034:2005 + A1:2009 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami  
- EN 14126:2003+AC:2004 Odzież ochronna - Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed 
czynnikami infekcyjnymi  
- EN 1073-2:2002 - Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi  
- EN 1149-5:2008 – Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne  
- EN14325:2004 Odzież chroniąca przed chemikaliami - Metody badania  
i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed 
chemikaliami  
Odporność na przenikanie rozyplonej skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego klasa 
4 lub wyżej. Wodoszczelność zgodna z normą PN-EN 343:2019-04. Minimalna wytrzymałość na 
rozdzieranie i na przekłucie zgodna z normą EN-14325:2018 (klasa 1), co najmniej typ 4 klasyfikacji 
zgodnie z normą EN 14605:2005+A1:2009 lub typ 6 zgodny z normą EN13034:2005+A1:2009. 
Oznakowanie znakiem CE. Wymagane jest aby kombinezon posiadał deklaracje zgodności z 
wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. 
Odpowiedź: Dopuszcza się.  

 

Pakiet 2: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie osłon na buty, wykonanych z włókniny 

polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m² , szwy poliestrowe dodatkowo zakryte 

taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, jako środek ochrony indywidualnej kategorii I 

zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, jednorazowego użytku. 

 

 

 Wymiar:   Długość: 

 A1    13 cm  

 A2    28 cm  

 B    48 cm  

 C    38 cm  

 

Odpowiedź: Dopuszcza się. 



 
 
 

 
 

   

Pakiet 3: Czy zamawiający dopuści ubranie medyczne jednorazowego użytku, nie jałowe, z włókniny 

typu SMS, gramatura min. 35 g/m². Bluza z rękawem krótkim, wycięciem „V” pod szyją i 2 

kieszeniami, spodnie wiązane na troki lub na gumkę. Komplety pakowane po 1 sztuce 

(bluza+spodnie) w opakowaniu zbiorczym nie większym niż 50 szt. W kolorze niebieskim lub 

granatowym, nie posiadające normy EN13795? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pakiet 3: Czy zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne jednorazowego użycia, nie jałowe, z włókniny 

typu SMS, gramatura min. 35 g/m². Bluza z rękawem krótkim, wycięciem „V” pod szyją i 3 

kieszeniami, jedna mała na pieri i dwie na dole, spodnie wiązane na troki lub na gumkę. Komplety 

pakowane po 1 sztuce (bluza+spodnie) w opakowaniu zbiorczym nie większym niż 50 szt. W kolorze 

niebieskim lub granatowym.  Spełniające normę EN 13795? 

  

Odpowiedź: Dopuszcza się. 
 


