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Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 
 

Wyjaśnienia treści SWZ 
 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych". 

  

1. Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, AQL<=1,5, 

obustronnie chlorowane, wyrób medyczny kat.I, środek ochrony osobistej kat. III, 

teksturowane końce palców, grubość na palcu min. 0,09mm, na dłoni min. 0,05mm,                        

na mankiecie min. 0,05mm, spełniające normy EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (Typ 

B), EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 455-1:2000, EN 

455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009, odporne na przenikanie cytostatyków 

zgodnie z ASTM 6978, dopuszczone do kontaktu z żywnością, opakowanie papierowe w formie 

dyspensera, pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem opakowań? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Pakiet 2 poz.1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowanie 

jednostkowe- 1 para, opakowanie zbiorcze 50 par.  

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

3. Pakiet 2 poz.2  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnych rękawic                  

o parametrach jak poniżej: 

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, teksturowane na całej powierzchni chwytnej, 

mankiet rolowany, sterylizowane tlenkiem etylenu, AQL 0,65, grubość na palcu 0,23-0,24 mm, 

na dłoni 0,20-0,21 mm, na  mankiecie 0,19-0,20 mm,  długość min. 280 mm. Poziom protein 

poniżej 40 μg/g ,  siła zrywu przed starzeniem min. 16N (raport badań producenta wg EN 455) 
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.Rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie 

mikroorganizmów zgodnie z 374-5 / ASTM F 1671, odporność chemiczna rękawic wykazana 

zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewnętrzne  

papier, zewnętrzne papier/folia.  

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

4. Pakiet 3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu              

0,12 mm oraz grubości na dłoni 0,08 mm. Rękawice będące wyrobem medycznym zgodnie                       

z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz Środkiem Ochrony Indywidualnej (Rozporządzenie 

(UE) 2016/425)w kat. III. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

5. Pakiet 3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 sztuk    

z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Pakiet 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic przebadanych na 

min. 12 cytostatyków w tym min. 10 na min. 4 poziomie odporności wg. ASTM D6978 

potwierdzone raportem badań  z jednostki niezależnej.  

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

7. Pytania dot. projektu umowy: 

1) Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie 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 tym 

samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. 

2) Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 tiret pierwsze i drugie projektu umowy poprzez 

obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości 5% wartości niezrealizowanej 

części umowy (tiret pierwsze) i 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki 

(w tiret drugie). UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar 
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umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna 

prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady 

proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat 

odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu      

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, 

natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

8. Pakiet 1, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na mankiecie 0,07mm+/-0,02? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

9. Pakiet 3, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

zaoferowanej ilości|? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

10. Pakiet 3, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

 

 

  

      
 


