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Radziejów, dnia 27  kwietnia 2021 r. 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) w trybie podstawowym bez 

negocjacji na:  „Produkty lecznicze, rękawice, komplety chirurgiczne” (oznaczenie sprawy TP-

05/2021) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 kwietnia 2021 r. pod 

numerem: 2021/BZP 00038461/01 

 

 Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków 

wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych 

wyjaśnień. 

Pytanie nr 1  

Czy zamawiający dopuszcza komplety chirurgiczne z włókniny PP 40g? 

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie nr 2 

Prosimy o dopuszczenie w zakresie pakietu 5, poz. 6 rękawic: rękawice diagnostyczne, nitrylowe, 

niejałowe, bezpudrowe, grubość na palcu (pojedyncza ścianka) minimum 0,09mm, grubość na dłoni 

minimum 0,06mm, siła zrywu przed starzeniem minimum 6,0 N, poziom AQL (z informacją na 

opakowaniu) nie większy niż 1,5 - w/w parametry potwierdzone raportem z badań producenta nie 

starszym niż z 2017 roku, klasyfikowane jako wyrób medyczny kategorii I i środek ochrony 

indywidualnej kategorii III z oznakowaniem na opakowaniu, przebadane na przenikanie cytostatyków 

(min. 10 substancji), przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 (min. 3 

substancji /bez cytostatyków/ na 2, 6 i 6 poziomie przenikania), przebadane na przenikanie wirusów 

zgodnie z ASTM F1671. Ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym 

pakiecie, które ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy o wyrażenie zgody na złożenie 

oferty na wybrane pozycje. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym 

samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie publicznych środków 

finansowych. Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi parametrami jakościowymi. W 

naszej ofercie posiadamy wyłącznie produkty od sprawdzonych fabryk, które zapewniają skuteczną 

ochronę personelu medycznego jak i pacjenta przy wykonywaniu procedur takich jak: dezynfekcja, 

kontakt z substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów czy styczność z materiałem biologicznym. 

Nie wypuszczamy na rynek tańszych produktów, niespełniających odpowiednich norm europejskich. 

Oferujemy swoim klientom wysokiej jakości produkty aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, bez obaw 

o incydent medyczny. 
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Odpowiedź: Nie.  

Pytanie nr 3  

zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu paroprzepuszczalności w zadaniu nr 9 (fartuchy 

chirurgiczne). Wymóg ten jest opisany w amerykańskiej normie. Europejska norma EN13795 takiego 

wymagania nie stawia zatem producenci nie są zobligowani do przeprowadzenia badań w zakresie 

paroprzepuszczalności i mogą takich badań nie posiadać. 

Odpowiedź: Odstępujemy od wymogu paroprzepuszczalności.  

Pytanie nr 4 

Pakiet 10 

Czy Zamawiający dopuści komplet pakowane pojedynczo w folie w opakowaniu zbiorczym a 50 

sztuk?  

Odpowiedź: Dopuszczamy ale pod warunkiem, że każde 10 kompletów będzie związanych lub w 

inny sposób połączonych ze sobą. 

Pytanie nr 5  

Pakiet 9 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne jałowe z włókniny SMMMS? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 6  

Pakiet 5, pozycja 1, 2, 3 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby poziom AQL był podany na opakowaniu i 

dopuszczenie potwierdzenia poziomu szczelności za pomocą raportu z badań producenta bądź 

kartą techniczną. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 7  

Pakiet 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie spełniania parametrów rękawic (AQL, długość, grubość) 

za pomocą raportu z badań producenta z minimum 2016 roku bądź kartą techniczną? 

Odpowiedź: Tak. 
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Pytanie nr 8  

Pakiet 5 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein max 94ug/g, długość min. 

275mm-285mm w zależności od rozmiaru, AQL 1,0, będące wyrobem medycznym klasy IIa, oraz 

środkiem ochrony indywidualnej kat. III? 

Odpowiedź: Nie 

Pytanie nr 9 

Pakiet 5 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimum 280mm, poziom protein max 33µg/g, 

długość min. 280mm-290mm w zależności od rozmiaru, będące wyrobem medycznym klasy IIa i 

środkiem ochrony indywidualnej kategorii III? 

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie nr 10 

Pakiet 5 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280mm-300mm w zależności od rozmiaru, 

będące wyrobem medycznym klasy IIa i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 11 

Pakiet 5 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm (±0,02), o sile zrywu przed 

starzeniem minimum 6,0N, poziom protein max 83µg/g, AQL 1,5? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 12 

Pakiet 5 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe o grubości na palcu 

0,11mm (±0,02), o sile zrywu przed starzeniem minimum 6,0N, AQL 1,5? 

Odpowiedź: Nie. 
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Pytanie nr 13  

Pakiet 5 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm (±0,01), na dłoni 0,06mm (±0,01), 

siła zrywu przed starzeniem minimum 6,0N, przebadane na przenikanie substancji chemicznych 

zgodnie z EN 16523-1 (min. 2 substancje /bez cytostatyków/ na 3 poziomie przenikania)? 

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie nr 14  

Pakiet 5 poz. 6 

Ze względu na duże zróżnicowanie rękawic w pakiecie 5 prosimy Zamawiającego o wydzielenie 

pozycji 6 do odrębnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć ofertę z korzyścią dla 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie nr 15 

Pakiet 5 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 480mm+/-10mm? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 16  

Pakiet 6 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z 

EN 374 (min. 8 substancji /bez cytostatyków/ w tym min. 1 na 3 poziomie przenikania)? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 17 

Pakiet 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe z wewnętrzną warstwą pokrytą 

poliuretanem? 

Odpowiedź: Tak. 
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Pytanie nr 18 

Pakiet 6 poz.2 Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe w kolorze transparentnym? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 19 

Pakiet 7 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 20 

Pakiet 8 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe niejałowe o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na 

dłoni 0,06mm+/-0,01 pakowane w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem 

zaoferowanej ilości? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 21 

Dotyczy rozdziału XI punkt 11 lit b): 

Czy w związku z tym, że postępowanie prowadzone przez Zamawiającego obejmuje nie tylko 

produkty lecznicze, ale również wyroby medyczne, czy zapis SWZ w rozdziale XI pkt 11 lit b)należy 

rozumieć w taki sposób, że dla wyrobów medycznych wykonawcy, jako przedmiotowy środek 

dowodowy, zobowiązani będą dostarczyć Kartę charakterystyki (kartę danych technicznych), 

wystawioną przez wytwórcę wyrobu medycznego, potwierdzającą, że oferowany wyrób medyczny 

spełnia wymagania określone w SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia takich dokumentów dla wyrobów 

medycznych.  

Pytanie nr 22 

Dotyczy projektu umowy: 

1. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę treści projektu umowy w §6, ust 1 pkt a) na:  

„a. prawo naliczenia, tytułem odszkodowania, kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto 

niezrealizowanego przedmiotu zamówienia, (za każdy dzień zwłoki)”? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił wysokość na 0,5 % (za każdy dzień zwłoki). 
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Pytanie nr 23  

Pakiet 9 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS o odporności na przenikanie cieczy 36 

cm H2O na całej powierzchni (zgodne z normą  PN EN 13795)? Pozostałe parametry zgodne z OPZ.  

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 24  

Pakiet 10 

Czy Zamawiający dopuści komplety w kolorze ciemnozielonym pakowane a’1 sztuka, opakowanie 

handlowe 50 szt. ? 

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie nr 25 

Dotyczy zapisów SWZ pkt.11 b,c  

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawienia karty charakterystyki dla 
zaoferowanego produktu leczniczego  oraz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP 
produktu leczniczego, wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, gdyż produkty opisane  w pakiecie 9, 10 są wyrobami 
medycznymi.   
Odpowiedź: ODSTĘPUJEMY OD WYMOGU W PAKIETACH 9 i 10. 

Pytanie nr 26 

1. Do §4 ust. 2 projektu umowy. Czy ze względu na stan epidemii i wzmożone środki ostrożności 

Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostaw zwykłych do 48 godzin od złożenia 

zamówienia? 

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie nr 27 

2Do treści §6 ust. 1 pkt b) projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą 

z treści art. 552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na 

okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 

Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.". 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Pytanie nr 28 

Do §4 ust. 2 projektu umowy. Czy ze względu na stan epidemii i wzmożone środki ostrożności 

Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostaw zwykłych do 48 godzin od złożenia 

zamówienia? 

Odpowiedź: Nie. 
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Pytanie nr 29 

 Do treści §6 ust. 1 pkt b) projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą 

z treści art. 552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na 

okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 

Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Pytanie nr 30 

Pakiet nr 9 

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuch chirurgiczny, standardowy, 

jednorazowy, jałowy, do zabiegów z niewielką ilością płynów, włóknina SMS o gramaturze minimum 

35 g/m2, rękaw zakończony poliestrowym, bezszwowy, niepylącym ściągaczem, wyrób zgodny z 

normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy oraz rodzaju wykonania przewidzianego przez normę, 

tylne części fartucha zachodzą na siebie, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, umiejscowienie 

troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania 

aseptycznego, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni min. 40 cm H2O oraz wycenę za 

jedną sztukę fartucha w opakowaniu handlowym odpowiednio: M – 36 sztuk, L – XXL – 32 sztuki? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 31 

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 6: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic 
posiadających siłę zrywu przed starzeniem min. 8,15 N oraz przebadanych na przenikanie substancji 
chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN-374-4 oraz EN 16523-1 – min. 6 substancji bez 
cytostatyków na min. 3 poziomie. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Dopuszczamy. 

 

Pytanie nr 32 

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w 
ww. pozycji rękawic przebadanych na przenikanie substancji chemicznych 
zgodnie z nowymi normami, tj. EN-374-4 oraz EN 16523-1 – min. 6 substancji 
bez cytostatyków na min. 3 poziomie. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Dopuszczamy. 

 

Pytanie nr 33 

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2: 
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Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic 
zgodnych z nowymi normami, tj. w miejsce EN 15223-1 norma EN ISO 15223-1, w miejsce EN 420 
norma EN ISO21420, w miejsce EN 374 norma EN ISO 374-4. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Dopuszczamy. 

 

Pytanie nr 34 

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w 
ww. pozycji fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMMS. 
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Dopuszczamy. 

 

 

Pytanie nr 34 

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w 
ww. pozycji kompletów chirurgicznych pakowanych po 1 komplet, 
opakowanie zbiorcze 50 kompletów. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Dopuszczamy ale pod warunkiem, że każde 10 kompletów będzie związanych lub w 

inny sposób połączonych ze sobą. 

 

Pytanie nr 35 

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający 
wymaga zaoferowania w ww. pozycji kompletów chirurgicznych w rozmiarze 
S oraz XXL, czy w rozmiarach od S do XXL? 

Odpowiedź: Tylko w rozmiarze S oraz XXL. 

 

 

Pytania do wzoru umowy:  

Pytanie nr 36 

1. Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 2 projektu umowy poprzez wskazanie w 
jego treści terminu realizacji dostaw cząstkowych, biorąc pod uwagę że 
nie stanowią one kryterium oceny ofert. Ponad to Wykonawca zwraca się 
z prośbą o dookreślenie iż termin ten liczony będzie w dniach roboczych. 

Odpowiedź: Termin realizacji dostaw dla pakietów od 1-4 wynosi max. 1 dzień roboczy, a dla 

pakietów 5-10 max.  2 dni robocze.  
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Pytanie nr 37 

2. Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie do niego 
ust. 13 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania 
każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z 
umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: 
Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do 
nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne 
służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie 
tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również 
zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. 
Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne 
państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia 
eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów 
lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne 
przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców 
wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług 
transportowych.   
W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani 
przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na 
światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z 
powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych 
nawrotów, nie jest  
w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego 
wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne 
dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za 
ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do 
niezbędnych wyrobów medycznych." 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 38 

3. Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez: 

a) Obniżenie kary umownej przewidzianej w lit. a) do wysokości 0,5% 
wartości zamówionego a niedostarczonego towaru; 

b) Dookreślenie, iż kara umowna naliczana będzie w przypadku zwłoki, a 
nie jak obecnie opóźnienia; 

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy 
dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco 
wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, 
ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu 
cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych  (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez 
wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i 
uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające 
na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na 
Wykonawcę. Należy przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą 
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umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje 
relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a 
wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu 
przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium 
miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy 
zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do 
wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 
września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 
sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 
81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, 
zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do 
nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). 
Ponad to zgodnie z treścią art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) naliczanie 
kar umownych za opóźnienie stanowi przykład klauzuli abuzywnej tj. 
niedopuszczalnej w umowach w sprawie zamówienia publicznego. W 
świetle art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 
2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”), określającego 
podstawową zasadę odpowiedzialności kontraktowej, wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkodę (i jest zobowiązanym do jej naprawienia), 
która jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 
okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Zatem co 
do zasady projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 
odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, czyli każde przekroczenie 
wymaganego w umowie terminu na wykonanie zobowiązania, a w 
przypadku gdy termin w umowie nie jest oznaczony – niezwłocznie po 
wezwaniu dłużnika przez wierzyciela do wykonania zobowiązania. 
Odpowiedzialność ta zasadniczo powinna być ustalana za zwłokę, czyli 
kwalifikowane opóźnienie – zawinione bezpośrednio przez dłużnika lub 
osoby, którymi posługuje się on przy wykonaniu zobowiązania bądź 
powstałe z innych okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność 
(art. 476 Kodeksu Cywilnego). 

 

Odpowiedź: Zamawiający poprawił zapisy.  

Pytanie nr 39 

4. Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie 
iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego w związku 
 z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał 
jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej 
na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z 
wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie 
może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej 
umowy, o ile zdarzenie, 
 w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  
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UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych  
„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego  
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej 
zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub 
z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z 
zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w 
związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” 

Odpowiedź: Zapis w § 6 ust. 4 „zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa” jest 

adekwatny do Państwa pytania i wniosku.  

Pytanie nr 40 

5. Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: 
Podkreślamy, iż zgodnie  z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i 
przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 
zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 
15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a 
także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę 
karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe 
niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne. 

Odpowiedź: § 7 ust. 4 dotyczy zmian umowy.  

 

Pytanie nr 41 

6. Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie do niego 
ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w 
przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany  
w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do 
złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w 
formie aneksu.”  

UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest 
odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy,  a mające realny 
wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. 
Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i 
samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a 
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tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich 
cenach. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

Pytanie nr 42 

Zad.5 Poz.1 
-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o 
długości min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaruProsimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy 
oczekiwane rękawice mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001 
potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty?  
 
Odpowiedź: Dopuszczamy. Wymagania jakościowe mają być potwierdzone raportem z badań 

producenta / jednostki notyfikowanej nie starszym niż z 2017 roku i mają być dołączone do oferty. 

 
Pytanie nr 43 

Poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych z 
wewnętrzną warstwą polimerową o  strukturze  sieci,  powierzchnia  zewnętrzna  
mikroteksturowana,  AQL  0,65;  sterylizowane  radiacyjnie, anatomiczne, faktyczny poziom protein ≤ 
10 ug/g rękawicy (w badaniach niezależnych, nie starszych niż 2013   r.),   mankiet   rolowany,   
opakowanie   zewnętrzne   hermetyczne   foliowe   z   wycięciem   w   listku ułatwiającym otwieranie, 
długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z 
ASTM    F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374- 3 (dokument z 
wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę 
notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. 
Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone 
certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. 
-Czy poprzez wewnętrzną warstwę polimerową Zamawiający ma na myśli warstwę polimerową o 
strukturze sieci, ułatwiającą nakładanie rękawic. 
Odpowiedź: Dopuszczamy. Warstwa polimerowa może mieć strukturę sieci, ale nie musi. 

 
Pytanie nr 44 

Poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych, bezpudrowych z 
wielowarstwową strukturą syntetycznych powłok wewnętrznych z surfaktantem, zewnętrzna 
powierzchnia gładka, chwytna, jasnobrązowe, AQL. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, 
grubość: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, wytrzymałość po starzeniu 
min. 15 N, mankiet rolowany z wewnętrzną powierzchnią zapobiegającą zsuwaniu się. Odporne na 
przenikanie cytostatyków w tym Melphalan, Carmustine i Thiotepa z czasem ochrony powyżej 30 
min. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, 
Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Typ A wg. EN ISO 
374-1. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami 
jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. 
 
Odpowiedź: Dopuszczamy. 
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Pytanie nr 45 

Poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych pudrowanych, AQL < 
1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein <80ug/g rękawicy, 
mikroteksturowana antypoślizgowa powierzchnia zewnętrzna, grubość na palcu 0,12 ±0,01 mm, 
oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym 
oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). 
Wyniki badań na przenikalność min. 4 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie zgodnie z 
EN 374-3, potwierdzone certyfikatem CE, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne 
oznakowanie na opakowaniu) i EN 374-5. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach 
dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane po 100 sztuk. 
 
Odpowiedź: Dopuszczamy. 

 

Pytanie nr 46 

Poz.5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, 
lateksowych. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg 
mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach 
min. 0,11 mm, grubośc na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła 
zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. 
Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed 
kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w 
kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co 
najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. 
Przydatne do kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 
1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.  
 
Odpowiedź: Dopuszczamy. 

 
Pytanie nr 47 

Poz.6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych 
nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna 
chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg 
mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach 
min. 0,09 mm, grubośc na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła 
zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. 
Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed 
kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w 
kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co 
najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, 
przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i 
Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do 
kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, 
badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, 
pakowane po 100 szt.  
Odpowiedź: Dopuszczamy. 
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Pytanie nr 48 

Poz.7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ginekologicznych o grubość na palcu min. 0,18 mm, 
spełniających pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź: Dopuszczamy. 

 
Pytanie nr 49 

Zad.6. Poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych 
nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna 
chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg 
mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach 
min. 0,09 mm, grubośc na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła 
zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. 
Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed 
kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w 
kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co 
najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, 
przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i 
Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do 
kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, 
badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, 
pakowane po 100 szt.  
Odpowiedź: Dopuszczamy, o ile długość rękawicy wynosi minimum 280 mm. 

 
Pytanie nr 50 

Poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękaiwc diagnostycznych, winylowych, bezpudrowych, 
powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako 
wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na 
opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na 
wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. 
Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od 
rozmiaru, pakowane 100 sztuk. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 51 

Zad.7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękaiwc diagnostycznych, winylowych, bezpudrowych, 
powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako 
wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na 
opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na 
wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. 
Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od 
rozmiaru, pakowane 100 sztuk. 
Odpowiedź: Dopuszczamy. 
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Pytanie nr 52 

Zad.9 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z 
ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany 
podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w 
kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 
4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 35 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, 
wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, 
min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 
2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary 
fartuchów: S-XXL. 
 
Odpowiedź: Dopuszczamy. 

 
Pytanie nr 53 

Zad.10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego pakowanego indywidualnie w 
torebkę foliową, zbiorczo: 20 kompletów w torbie foliowej, 6 x 20 kompletów w kartonie zbiorczym; 
spodnie z gumką w pasie-pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje ubrań z wyraźnym oznakowaniem rozmiaru 
bezpośrednio na ubraniu, w postaci metki? 
Odpowiedź: Nie dopuszczamy. Wystarczające jest oznakowanie rozmiaru na kartonie. 

Pytanie nr 54 

Pakiet 9 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS o odporności na przenikanie cieczy 36 

cm H2O na całej powierzchni (zgodne z normą  PN EN 13795)? Pozostałe parametry zgodne z OPZ.  

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie nr 55 

Pakiet 10 

Czy Zamawiający dopuści komplety w kolorze ciemnozielonym pakowane a’1 sztuka, opakowanie 

handlowe 50 szt. ? 

Odpowiedź: NIE 

Pytanie nr 56 

Dotyczy zapisów SWZ pkt.11 b,c  

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawienia karty charakterystyki dla 
zaoferowanego produktu leczniczego  oraz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP 
produktu leczniczego, wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
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Medycznych i Produktów Biobójczych, gdyż produkty opisane  w pakiecie 9, 10 są wyrobami 
medycznymi.   
Odpowiedź: ODSTĘPUJEMY OD WYMOGU W PAKIETACH 9 i 10 

Pytanie nr 57 

Pakiet 9 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu umiejscowienia troków w kartoniku.  

Odpowiedź: ODSTĘPUJEMY OD WYMOGU 

Pytanie nr 58 

Pakiet 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów pakowanych pojedynczo.  

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY ALE POD WARUNKIEM, ŻE KAŻDE 10 KOMPLETÓW BĘDZIE 

ZWIĄZANYCH LUB W INNY SPOSÓB POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ. 

Pytanie nr 59 

Pakiet 10 Czy Zamawiający wymaga aby ubrania były obszyte przy szyi lamówką w kolorze 

identycznym jak ubranie?  

Odpowiedź: Nie wymaga. 

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są 

dla Wykonawców wiążące.  

 

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian. 

 

Radziejów, dnia 27 kwietnia 2021 r.   

DYREKTOR 

        mgr Sebastian JANKIEWICZ 
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