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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/29/2017, pn. Dostawa rękawic chirurgicznych, 

diagnostycznych i do procedur podwyższonego ryzyka dla SPWSZ w Szczecinie 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 

2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 

j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytanie Wykonawcy: 

 

 
ZESTAW 1  

 
Pytanie 1 – dot. zadania 3 

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL mniejszym lub równym 1,5? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. 
 

 
ZESTAW 2  

Pytanie 1 – dot. zadania nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sekcyjnych z równomiernie rolowanym mankietem, posiadające 

teksturę na palcach o min. długości 293mm, pakowane a’25par wycenione za  parę? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 2 – dot. zadania nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic a’200szt (XS-L)  oraz a’180szt (XL) wycenione za opakowania 

a’200szt? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 3 – dot. zadania nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic posiadających teksturę na końcach palców,  

o grubości 0,08mm (±0,02mm)? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 4 – dot. zadania nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic przebadanych na min. 12 cytostatyków zgodnie  

z normą EN 374-3? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5 – dot. zadania nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic przebadanych na 20 substancji chemicznych w tym min. 12 

cytostatyków? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 6 – dot. zadania nr 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie raportu z badań Producenta nie starszych niż 2016r. (do innej serii niż 

dostarczone próbki)? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

ZESTAW 3 

 
Pytanie 1 – dot. zadania nr 2 poz.2 i 3 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic jałowych chirurgicznych składanych w połowie, pozostałe 
parametry zgodne? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 2 – dot. zadania nr 3 - pkt.6 wymagane parametry  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zmawiający opisując AQL mniejszy niż 1,5 (AQL < 1,5) wymaga AQL o 
poziomie 1.0 z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu? 

ODPOWIEDŹ: Zapis AQL<1,5 dopuszcza przedział 1-1,5, który oznaczony jest poziomem AQL 1,5. 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga fabryczne oznakowanie poziomu AQL 1.0. 

 

Pytanie 3 – dot. zadania nr 3 - pkt.15 wymagane parametry  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zmawiający wymaga, aby wytrzymałość (siła zrywu) w okresie 

ważności wynosiła min.9N? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga wytrzymałości minimum 6N. 

 
Pytanie 4 – dot. zadania nr 3 - pkt.18 wymagane parametry  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zmawiający wymagając raportu z badań producenta do wybranej serii 

zgodnie z normą EN 455-1-2-3, żąda dostarczenia próbki rękawic (tj.1 op. Handlowe) w serii przedstawionej w 
badaniu w dowolnym rozmiarze załączonej do oferty?   

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ – Zamawiający wymaga raportu z badań producenta do wybranej 
serii zgodnie z  normą EN-455-1-2-3. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby seria 

załączonej próbki rękawic (tj. 1 opakowanie handlowe) przedstawiona była w w/w badaniu. 

 
Pytanie 5 – dot. zadania nr 4 poz.23 - pkt.24 wymagane parametry  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej lateksowej, niejałowej, bezpudrowej o grubości 
na dłoni 0,30mm (mediana) pozostałe parametry zgodne? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 4 w poz. 2 

 
Pytanie 6 – dot. zadania nr 6 poz.1 - pkt.7 wymagane parametry  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy o poziomie protein poniżej 20µg/g? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie 7 – dot. zadania nr 6 poz.1 - pkt.10 wymagane parametry  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce zgodności z normą EN 455-1-2-3 potwierdzoną przez 

jednostkę notyfikowaną deklaracji zgodności z w/w normą wystawioną przez Wytwórcę jako podmiotu 
odpowiedzialnego za produkt? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 8 – dot. zadania nr 6 poz.2 - pkt.18 wymagane parametry  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy winylowej bezpudrowej oznakowanej podwójnie jako wyrób 
medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III  z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 9 – dot. zadania nr 8 - pkt.10 wymagane parametry 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za równoważne podanie czasu ochrony dla 

cytostatyków wyrażonego w minutach tj. ”nie wykryto przebicia do 120 minut” co odpowiada 4 poziomowi 

ochrony wg EN 374-1 tabela 1? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie 10 – dot. zadania nr 9 poz. 2 - pkt.20 wymagane parametry 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic jałowych chirurgicznych o długości rękawicy min.285mm dla 

wszystkich rozmiarów, pozostałe parametry zgodne? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie 11 – dot. wzoru umowy 

Prosimy o modyfikację § 3 ust. 1 w następujący sposób: „Ustala się karę umowną za nieterminową realizację 

zamówienia w wysokości 25 zł za każdy 1 dzień roboczy opóźnienia w dostarczeniu zamawianej partii towaru – 
/godzinę* zwłoki (* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”). Łączna wysokość kar umownych nie może 

przekraczać 10% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 25 zł. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 12 – dot. wzoru umowy 

Prosimy o modyfikację § 3 ust. 2 w następujący sposób: „W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji 

dostawy zgodnie z zamówieniem szczegółowym złożonym przez Zamawiającego lub w przypadku określonym w 
§ 1 ust. 10 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia 

poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy 
cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia 

dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy 

cen towaru powiększoną o 5 %, ale nie niższą niż 100 zł.” 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 13 – dot. wzoru umowy 

Prosimy o modyfikację § 3 ust. 4 zdanie trzecie i czwarte w następujący sposób: „Brak reakcji Wykonawcy w 
przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 25 zł za każdy dzień. Łączna wartość 

kar umownych naliczonych w ramach danego zadania nie może przekroczyć 10% wartości towaru w ramach 

tego zadania niedostarczonego lub dostarczonego z wadami.” 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 14 – dot. wzoru umowy 

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do 

wysokości 10 % w § 3 ust. 5. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 15 – dot. wzoru umowy 

Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do § 6 ust. 2 pkt 3 następującego zapisu: „Zmiana 

umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 
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