
 

Katowice, dnia 05.02.2015 r. 
ZP/396/15    
        
          Uczestnicy postępowania  
          W s z y s c y 
 
 
Dot.:  Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych 

sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety. 
 

 
W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  

 
Pyt. 1 Pakiet 1 

Pozycja 1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic p poziomie AQl 1,5, poziomie protein 
<100µg/g, przebadanych na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-1,2, o sile zrywania 
przed i po minimum 6N. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 2 Pakiet 1 

Pozycja 2 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie aby opakowanie rękawic miało naniesione informacje dotyczące 
ftalanów DOP. W zamian proponujemy dołączenie badań producenckich, które potwierdzą brak  
ww. substancji. Ponadto wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi 
w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (z późn. zm.). 
Zwracamy się również z prośbą o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikalność substancji 
chemicznych zgodnie z EN 374-1,2. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące oznakowania 
opakowań są zgodne z Rozp. Min. Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259 poz. 2173) – rękawice medyczne, z uwagi na ich podwójne 
przeznaczenie, podlegają wymaganiom zarówno dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych jak 
i dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej. 
 Ponadto Zamawiający informuje, że posiada wiedzę o co najmniej trzech Wykonawcach, w ofertach 
których rękawice posiadają opakowania jak wymagane przez Zamawiającego. 

Pyt. 3 Pakiet 1 
Pozycja 3 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie aby opakowanie rękawic miało naniesione informacje dotyczące 
wymienionych substancji chemicznych. W zamian proponujemy dołączenie badań jednostki zewnętrznej, 
które potwierdzą analogiczne substancje chemiczne . Ponadto wprowadzenie takiego wymogu preferuje 
produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.). 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące oznakowania 
opakowań są zgodne z Rozp. Min. Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259 poz. 2173) – rękawice medyczne, z uwagi na ich podwójne 
przeznaczenie, podlegają wymaganiom zarówno dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych jak 
i dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej. 



 

 Ponadto Zamawiający informuje, że posiada wiedzę o co najmniej trzech Wykonawcach, w ofertach 
których rękawice posiadają opakowania jak wymagane przez Zamawiającego. 

Pyt. 4 Pakiet 2 
Pozycja 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic w opakowaniu wewnętrznym papierowym zewnętrznym 
papierowym od wewnątrz woskowanym, o grubości na palcu min 0,16 mm, na dłoni 0,10 mm, na 
mankiecie 0,10 mm, długość min. 280 mm. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 5 Pakiet 2 

Pozycja 2 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic polimerowanych o grubości na palcu min 0,16 mm, na 
dłoni 0,13 mm, na mankiecie 0,10 mm, długości  min. 280 mm. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 6 Pakiet 2 

Pozycja 2 
Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie większej liczby 
konkurencyjnych ofert. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 7 SIWZ rozdział IX pkt 2.11 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje tylko oświadczenia, że oferowane 
wyroby medyczne posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 

Odp.: Zamawiający informuje, że w Rozdz. IX pkt 2.11 zawiera katalog wymaganych dokumentów, które winny 
być dołączone do oferty. Ponieważ ww. dokumenty nie zostały w SIWZ wypunktowane, dlatego 
Zamawiający zmienia SIWZ w tym zakresie, w związku z czym pkt. 2.11 w Rozdz. IX otrzymuje 
brzmienie: 
„2.11 na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   

Zamawiającego: 
a) oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne posiadają dokumenty  dopuszczające do obrotu  zgodne 

z aktualnie obowiązującymi przepisami,  
b) dokumenty określające zawartość protein lateksowych odpowiednio: w poz. 1 -  poniżej 60µg/g, w poz. 

2 - poniżej 25µg/g, w poz. 3 - poniżej 20µg/g (badania od producenta wykonane nie wcześniej niż w 
2014 r.) – dotyczy Pakietu II, 

c) certyfikat Jednostki Notyfikowanej lub badania producenta lub jednostki niezależnej potwierdzające 
zgodność z normą EN 455-1,2,3,4 – dotyczy Pakietu II  poz. 1, 2, 3, 

d) dokumenty potwierdzające odporność oferowanych rękawic na przenikanie mikroorganizmów zgodnie 
z normą ASTM  F 1671 – dotyczy Pakietu II poz. 3  

e) dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych rękawic z normami – dotyczy Pakietu I, 
f) Próbki oferowanych produktów w ilościach określonych w Zał. nr 1 do SIWZ”. 

Pyt. 8 Wzór umowy §5 pkt. 1 
Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem dostawa? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w 
którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na 
podłożu. )  
Zwracamy się także  z prośbą o podanie umiejscowienia pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego 
(piwnica, piętro). 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  



 

Przez dostawę, o której mowa w umowie, należy rozumieć dostarczenie przedmiotu dostawy do Apteki lub 
innego miejsca wskazanego w zamówieniu cyklicznym tj. rozładowanie przesyłki ze środka transportu 
przez wykonawcę, przeniesienie przesyłki do Apteki (lub innego miejsca wskazanego w zamówieniu 
cyklicznym) oraz jej postawienie w miejscu wskazanym przez pracownika odbierającego dostawę. 
Zamawiający nie jest i nie zamierza być uczestnikiem „zasady”, o której mowa w pytaniu; wzór umowy 
nie obejmuje ww. zasady.  
System zabudowań Zamawiającego ma charakter pawilonowy i obejmuje budynki z maksymalnie trzema 
piętrami. Pomieszczenia magazynowe Apteki usytuowane są w jednym z budynków na wysokim parterze 
oraz w piwnicy, do której jest dostęp z zewnątrz budynku. 

Pyt. 9 Wzór umowy §7 pkt. 2 
Prosimy o wydłużenie terminu uzupełnienia braków  i wymianu towaru na wolny od wad do 5-7 dni. 
Termin 2 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem 
reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności. Pozostawienie zapisu w 
obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących 
przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa  
o świadczenie niemożliwe jest nieważna). 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę wzoru umowy. Zamawiający prowadzi szpital i posiadanie 
odpowiedniej ilości należytej jakości środków ochronnych jest dla niego kwestią priorytetową. 
Wykonawca składając ofertę oświadcza jednocześnie, że jest w stanie zaoferować Zamawiającemu żądane 
przez niego produkty z zachowaniem ciągłości, terminowości i należytości świadczeń zatem nie powinno 
dla wykonawcy być problemem dostarczanie przedmiotów dostaw periodycznych w ilości i o jakości 
zgodnej z zamówieniami cyklicznymi (zamówieniem publicznym). Terminy reklamacyjne nie mogą 
prowadzić do sztucznego wydłużania wykonawcy możliwości należytego wykonywania umowy i grożą 
szkodą Zamawiającego.   

Pyt. 10 Wzór umowy § 8  
Prosimy o odniesienie kary umownej, o której mowa w ww. § do wartości towarów niedostarczonych w 
terminie. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 11 Wzór umowy §9 ust. 1a) 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie 
ulegnie cena brutto? 

Odp.: Zmiana wysokości stawki podatku VAT jest podstawą do zmiany umowy z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Umowa nie dopuszcza w ww. zakresie automatyzmu; taka zmiana wymaga 
zgody obu stron 

Pyt. 12 Pakiet 3, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o rozm. 35cm x 10 cm pozostałe wymogi SIWZ bez 
zmian 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 2 
niniejszego pakietu III.  

Pyt. 13 Pytania do umowy: 
§8 ust. 1a: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 50 zł na 1% wartości 
niezrealizowanego części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 14 Pytania do umowy: 

§8 ust. 1a-b: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia „dzień opóźnienia” na „dzień zwłoki”? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  



 

  Zamawiający rozróżnia konotacje prawne związane z pojęciami „opóźnienie” oraz „zwłoka” i dobór 
sformułowania jest przemyślany. 

Pyt. 15 Pytania do umowy: 
§8 ust. 1b: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 50 zł na 1% wartości 
reklamowanego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 16 Pytania do umowy: 

§8 ust. 1c: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej za wypowiedzenie umowy z 
15 000,00 zł na 10% wartości niezrealizowanej części umowy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 17 Pytania do SIWZ:  

Pakiet nr II: 
1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 455-1, 2, 3, bez 

części 4, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  
2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,20+/-0,02mm, na 

dłoni 0,18+/-0,02mm i na mankiecie 0,11+/-0,02mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  
3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości 260mm dla rozmiarów 6,0-

6,5, 270mm dla rozmiarów 7,0-8,0 oraz 280mm dla rozmiarów 8,5-9,0,  spełniających pozostałe 
wymagania SIWZ?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 18 Pytania do SIWZ:  

Pakiet nr II Pozycja 2: 
1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic wyłożonych syntetycznym polimerem w 

zamian za rękawice chlorowane, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych rękawic. 
Pyt. 19 Pakiet nr 1 poz.4 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do odrębnego zadania? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 20 Pakiet nr 2 poz.1  

Czy Zamawiający dopuści rękawice z zawartością protein lateksu poniżej 90ug/g, zgodność z normą 
EN455 potwierdzona badaniami producenta lub jednostki niezależnej?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 21 Pakiet nr 2 poz.2  

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimalnej 280mm, zgodność z normą EN455 
potwierdzona badaniami producenta lub jednostki niezależnej? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 22 Pakiet nr 2 poz.3  

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN455 potwierdzenie badaniami producenta lub 
jednostki niezależnej? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 23 Pakiet nr 3 poz.1  

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 35x10cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 2 

niniejszego pakietu III.  
Pyt. 24 Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 1, w pozycji nr 1 dopuści jednorazowego 

użytku diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe, pudrowane, AQL ≤ 1.5, poziom protein lateksowych 



 

< 70µg/g (na podstawie wyników udostępnionych przez wytwórcę / potwierdzone raportem wytwórcy), 
grubość na palcu 0,10 ± 0,02 mm, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony 
indywidualnej kategorii I z przeznaczeniem do minimalnego ryzyka. Posiadające odpowiednie 
oznakowanie na opakowaniu z ujętymi stosownymi normami (norma EN 455, EN 420), przebadane pod 
kątem przenikania wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Siła zrywania przed i po starzeniu ≥ 7 N. Rozmiary 
XS-XL. Opakowanie 100 sztuk.? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 25 Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 1, w pozycji nr 2 jednorazowego użytku 

diagnostyczne i ochronne rękawice winylowe, pudrowane, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na 
opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III z 
przeznaczeniem do procedur wysokiego ryzyka. Posiadające odpowiednie oznakowanie na opakowaniu z 
ujętymi stosownymi normami (norma EN 455, EN 420).  Przebadane na przenikalność substancji 
chemicznych zgodnie z EN 374-3, przebadane pod kątem przenikania wirusów zgodnie z ASTM F 1671. 
Nie zwierają ftalanu dioktylu DEHP (DOP) – informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu. Rozmiary 
XS-XL. Opakowanie 100 sztuk? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
Pyt. 26 Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 1, w pozycji nr 3 jednorazowego użytku 

diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, w odcieniu fioletowym, elastyczne, cienkie, grubość na 
palcu 0,09 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach 
palców, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Jako 
wyrób medyczny klasy I - rękawice zgodne z EN 455-1, -2, -3, -4, potwierdzone przez producenta. Jako 
środek ochrony osobistej kategorii III - rękawice przebadane pod kątem EN 420, EN 374-2, EN 374-3, EN 
388, potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych 
zgodnie z normą EN 374-3 – 3 dla min. 3 substancji z listy zawartej w normie EN 374-1 jako Załącznik A, 
dodatkowo co najmniej 1 poziom odporności dla aldehydu glutarowego 5%, bromek etydyny, etanol 70%, 
kwasu octowego 10% i chlorku benzalkoniowego-  umieszczone fabrycznie na opakowaniu i potwierdzone 
wynikami badań. Przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne 
oznakowanie na opakowaniu) Rękawice produkowane bez użycia ZMBT - oświadczenie producenta o 
niewykorzystywaniu ZMBT (merkaptobenzotiazoli) przy produkcji rękawic. Temperatura przechowywania 
do 40C. Siła zrywania przed i po starzeniu min. 6 N. Rozmiary XS-XL Opakowanie 100 szt z 
przeliczeniem zamawianych ilości opakowań? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 27 Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 1, w pozycji nr 4 Jednorazowego użytku 

diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, bezpudrowe, chlorowane, niebieskie, z teksturą na końcach 
palców. Grubość na palcu 0,10mm +/-0,02 na dłoni min. 0,06 mm, AQL 1.0 – parametr potwierdzony 
przez producenta, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III 
z przeznaczeniem do wysokiego ryzyka. Posiadające odpowiednie oznakowanie na opakowaniu z ujętymi 
stosownymi normami (norma EN 455, EN 420).  Przebadane na przenikalność substancji chemicznych 
zgodnie z EN 374-3, (przebadana min. 1 substancja na 6 poziomie z Załącznika nr A z EN 374-1, 
dodatkowo na 6 substancji będących składnikami najczęściej stosowanych dezynfektantów osiągających 
wynik na 6 najwyższym poziomie odporności •  Przebadane pod kątem przenikania wirusów zgodnie 
z ASTM F 1671. Rozmiary XS-XL. Opakowanie 200 sztuk? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych rękawic. 
Pyt. 28 Pakiet III 

Poz. nr 1-7, 10-11, 13 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków włókninowych 
z warstwą chłonną, przylepców oraz plastrów pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym bez 
zawartości tlenku cynku? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 



 

Pyt. 29 Pakiet III 
Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego z warstwą 
chłonną w rozmiarze 35cm x 10cm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 2 
niniejszego pakietu III.  

Pyt. 30 Pakiet III 
Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego z warstwą 
chłonną w rozmiarze 8cm x 10cm lub 20cm x 10cm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  
Pyt. 31 Pakiet III 

Poz. nr 1, 5 – W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie podanych pozycji do 
osobnego Pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, 
a Państwu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych. 

Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pyt. 32 Pakiet III 

Poz. nr 14-15 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa opatrunkowego siatkowego o 
długości roboczej 11,6m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawa opatrunkowego siatkowego o proponowanym 
rozmiarze. 
 
Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ 

w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców. 
 
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp zmieniony zostaje termin 

składania i otwarcia ofert. 
Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 10.02.2015r. godz. 1000. Ostateczny termin składania 
wadium: 10.02.2015r. godz. 1000, dokument, o którym mowa w Rozdz. XII pkt 3 SIWZ nie może być sporządzony 
później niż do dnia 10.02.2015r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2015r. o godz. 1100. 
 
 
 

 Z poważaniem 
 
 
           Prezes Zarządu 

 
                              mgr inż. Krzysztof Zaczek 


