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Wyjaśnienie 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 
„przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr ogłoszenia 539206-N-2020 z dnia 2020-05-

12 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:  
„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU tj. 

RĘKAWICZKI, MASKI, CZEPKI ORAZ FARTUCHY DLA POTRZEB PLACÓWEK PODLEGŁYCH 
SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE” 

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 

postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) wyjaśniamy, co następuje:  
 
Pytanie Nr 1 - Pakiet nr 1, poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych pod kątem EN ISO 374-1:2016/Type B, EN 374-
2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, EN 420, na przenikanie związków 

chemicznych (wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6, formaldehyd 37% na poziomie 6, nadtlenek 
wodoru 30% na poziomie 2), pozostałe parametry bez zmian.  
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie Nr 2 - Pakiet nr 1, poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie rękawic w rozmiarach S, M, L, XL.  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie Nr 3 - Pakiet nr 1, poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości 
opakowań. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 4 - Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:  

Siła Wyższa  
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z 
winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.  
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza 

kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w 

szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.  
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o 
takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne 
rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować 
realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i 

musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega 
wpływowi Siły Wyższej.  
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą 
w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 
zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że 
Strony postanowiły inaczej. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu. 
 
 
 



Pytanie Nr 5 - Dotyczy Pakietu nr  2 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co  pozwoli na złożenie 
większej liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie Nr 6 - Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania masek w opakowaniu a’50 z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości na 400 opakowań a’50 sztuki, tj. 20 000 szt. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie Nr 7 - Pytanie do Umowy 
Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego 

przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie Nr 8 - Pytanie do Umowy - § 9 ust. 1 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację poniższego zapisu w sposób następujący  
„1. W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Zamawiający może domagać się od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy 
za każdy dzień zwłoki o ile przyczyny zwłoki nie zostały przedstawione na piśmie Zamawiającemu i 
przez niego zaakceptowane.” 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie Nr 9 - Pytanie do Umowy:  
Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów: 

„Siła Wyższa 
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej 
Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron 
oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 

uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, 

rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.  
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 
okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne 
rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować 
realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i 

musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega 
wpływowi Siły Wyższej.  
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w 
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 
zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że 
Strony postanowiły inaczej.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 10 - Pytanie do Umowy:  
Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów: 
„1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami 
w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, 
czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, 

istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu 
umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego 
terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji, 
2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe 
odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych 
określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania 

tych terminów.” 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 
 
 



Pytanie Nr 11 - Pytanie do Umowy:  

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy poniższego zapisu: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w 
przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do 
złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 12 - Pakiet 1 poz. 1  
Dnia 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zastępujące Dyrektywę Rady 
89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia, po zakończeniu okresu przejściowego trwającego 
od 21.04. 2018 r. do 20.04 2019 r., od 21.04.2019 r. obowiązują wymagania zgodnie z nowym 

rozporządzeniem 2016/425. Normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych 
zmieniono na normę równoważną EN 16523-1. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie 
powyższego zgodnie z nowym rozporządzeniem. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie Nr 13 - Pakiet 1 poz. 1  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia 
parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną dystrybutora/dokumentem producenta? 
Pragniemy zauważyć, że Kartę Techniczną wystawia się na podstawie szeregu licznych testów dla 
wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność 
parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie Nr 14 - Pakiet 1 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych po 90 
sztuk dla rozmiaru XL. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie Nr 15 - Pakiet 1 poz. 1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych przebadanych na 

przenikanie min. 9 substancji chemicznych na 6 poziomie. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 16 - Pakiet 1 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych przebadanych na 
przenikanie min. 8 substancji chemicznych na 6 poziomie. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 17 - Pakiet 2 poz. 1-2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek chirurgicznych o rozmiarze min. 17 cm x 9,5 cm, 
pozostałość zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie Nr 18 - Pakiet 2 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw 
włóknin polipropylenowych, wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do 
kształtu twarzy, wiązanej na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 98,9%. Maska typu II 
zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem 
graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie Nr 19 - Pakiet 2 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie maski medycznej proceduralnej wykonanej z min. trzech warstw włóknin, 
wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na gumki. 
Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne 
oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w 

kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 
 
 



Pytanie Nr 20 - Pakiet 2 poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie czepka w kształcie beretu ściągniętego nieuciskającą gumką w rozmiarze 
±53 cm z włókniny polipropylenowej Spunbound o gramaturze max. 12 g/m2. Pakowany po 100 
szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie Nr 21 - Pakiet 2 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie czepka o kroju furażerki, oddychającego z możliwością wywijania, 
wiązanego na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej 
pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 
g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie Nr 22 - PAKIET 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania rękawic przebadanych pod kątem normy PN-EN 
388? Wprowadzona norma 374-1 zniosła normę 388. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie Nr 23 - PAKIET 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania rękawic przebadanych pod kątem normy PN-EN 
374-3? Norma została zastąpiona normą PN-EN 16523-1. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie Nr 24 - PAKIET 2 POZ.1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania trzywarstwowej maski chirurgicznej wiązanej 

na troki na rzecz masek mocowanych przy pomocy elastycznego elementu służącego do 
zamocowania wyrobu (tzw. „Elastycznych uszu”) ? Konstrukcja maski zapewnia ścisłe przyleganie 
do twarzy użytkownika. Maska jest zgodna z normą PN-EN 14683:2019, dzięki wewnętrznej 
warstwie filtracyjnej, skuteczność filtracji bakteryjnej wynosi BFE ≥98%. Rozmiar zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie Nr 25 - PAKIET 2 POZ.2 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania trzywarstwowej maski chirurgicznej mocowanej 
na elastyczne gumki na rzecz masek mocowanych przy pomocy elastycznego elementu służącego 
do zamocowania wyrobu (tzw. „Elastycznych uszu”) ? Konstrukcja maski zapewnia ścisłe 
przyleganie do twarzy użytkownika. Maska jest zgodna z normą PN-EN 14683:2019, dzięki 
wewnętrznej warstwie filtracyjnej, skuteczność filtracji bakteryjnej wynosi BFE ≥98%. Rozmiar 
zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie Nr 26 - PAKIET 2 POZ.3-4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie czepków 
chirurgicznych wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m2? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 27 - Dot. SIWZ: Czy przez zapis w roz. XI pkt. 11: Zamawiający dopuszcza również 

papierową formę składania dokumentów w postępowaniu? Zważając na zapis z rozdz. XII pkt. 2 
który dotyczy otwarcia ofert- proszę o doprecyzowanie zapisów SIWZ.  
Odp.: Zamawiający preferuje złożenie oferty poprzez platfomę zakupową, jednakże 
równocześnie dopuszcza możliwość złożenie oferty w formie papierowej zgodnie z 
zapisami w roz. XI pkt. 11. 
 
Pytanie Nr 28 - Pytania do wzoru umowy: 

§ 9: Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy? 
W obecnej sytuacji jaką spowodowała pandemia ciężko jest przewidzieć Wykonawcom jaki będzie 
okres realizacji zamówienia.   
Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr pytanie Nr 8. 
 
Pytanie Nr 29 - §10: W razie braku zgody na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o 

zmniejszenie kary umownej w §10 do wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części 
pakietu /zadania, których dotyczy odstąpienie lub rozwiązanie. 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr pytanie Nr 28. 
 
Pytanie Nr 30 - § 9:Czy Zamawiający zgodzi się aby we wzorze w miejsce:  „W przypadku zwłoki 
w realizacji dostawy Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w 



wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy za każdy dzień zwłoki o 

ile przyczyny zwłoki nie zostały przedstawione na piśmie Zamawiającemu i przez niego 
zaakceptowane.” Wprowadzić zapis: „W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Zamawiający może 
domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości brutto 
niezrealizowanej w terminie części dostawy za każdy dzień zwłoki o ile przyczyny zwłoki nie zostały 

przedstawione na piśmie Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane”. 
Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr pytanie Nr 8. 
 
Pytanie Nr 31 - Pakiet 1 
Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od 
wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,12±0,02,  na dłoni 0,07±0,02 i 
mankiecie 0,06 ±0,01 mm, długość min 240mm. AQL 1,0 i siła zrywu (mediana) min 7N - 

potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 
374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów 
zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 15 cytostatyków wg. ASTM D6978 
potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny 

klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej 
kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - 

potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, 
BHA, TMTD  - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.  Opakowanie 100 szt. 
Kolor lawendowy/fioletowy. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Do wiadomości: 

1. Strona internetowa Zamawiającego. 
2. a/a. 
 
 
 

                                                                                                         Zatwierdził: 

Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie 

                                                                                                       Dariusz Kaczmarek 
 


