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w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa rękawic chirurgicznych 
 

     Wyjaśnienia 3 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
Zadanie 1  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty w mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 9001, 
ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga aby oferowane wyroby spełniały wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 9001, ISO 
14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty. 
 
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenia poziomu protein raportem niezależnego laboratorium z jasno oznaczoną 
na dokumencie nazwą rękawic, których one dotyczą?  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
4. Czy w celu zapewnienia jak największego komfortu zamawiający oczekuje, aby jeden pakiet sterylnych rękawic był pakowany 
w opakowania umożliwiające sprawne otwieranie w każdych warunkach, tj. zawierało dodatkowe tłoczenia w listkach lub/i 
wycięcie w listku?  
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 
 
5. Z uwagi na fakt, że Zamawiający oczekuje opakowania jednostkowego (kartonu rękawic) ułatwiającego wyjmowanie 
poszczególnych par rękawic, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opakowanie (karton) ma zawierać min. dwa otwory o 
wysokości min. 6 cm, umożliwiające pobieranie rękawic od frontu i od góry.     
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 
 
Zadanie. 1.1  
Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych po max 70 par w opakowaniu zbiorczym.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Zadanie. 1.4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawice mikrochirurgiczne o powierzchni zewnętrznej 
mikroteksturowanej, wewnętrznej powłoce polimerowej o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie na suche i wilgotne dłonie, 
anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni. Mankiet anatomicznie prosty wzmocniony rolowanym brzegiem. 
Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy IIa, spełniające wymagania dla środka ochrony indywidualnej kategorii III (zgodne z 
EN 420, EN 388,EN 374-2,3 potwierdzone przez producenta). Siła zrywania przed starzeniem min 12N, o obniżonym poziomie 
protein wynoszącym < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Produkowane zgodnie z normą 
ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.  
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 

 
Pytanie nr 2 - dotyczy siwz Część VIII Pkt.4.2 do pkt.4.5  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dokumentów wyrobów w postaci ulotek, katalogów lub broszur wystawionych przez 
Wykonawcę będącego Importerem oraz posiadającym wyłączność na sprzedaż oferowanych wyrobów na terenie RP? 
Odpowiedź 
Zamawiający zgodnie z siwz wymaga złożenia materiałów informacyjnych producenta lub autoryzowanego 
przedstawiciela zawierające wymagane informację. 
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Pytanie nr 3 - dotyczy siwz Część VIII Pkt.4.6  
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu poprzez wymóg załączenia dokumentów w postaci badań producenta lub kart 
technicznych wystawionych przez producenta pozostała treść zapisu bez zmian? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4 - dotyczy Zadania 1 poz.1 i 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylizowanych tlenkiem etylenu, która jest metoda równoważną i 
uznawaną przez jednostki certyfikujące? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5 - dotyczy Zadania 1 poz.3 i Zadanie 2 poz.2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dokumentu wystawionego przez producenta w postaci wyników badań przeprowadzonych 
w niezależnym laboratorium a dotyczącego przenikania cytostatyków. Dla badań tego typu jednostki badające nie wystawiają 
certyfikatu jednostki notyfikowanej? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 6 - dotyczy Zadania 2 poz.1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o grubości na palcu 0,22-0,24mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 7 - dotyczy wzoru umowy 
1. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 6 ust. 9 o następującej 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.”  

2. Prosimy o wykreślenie zapisu § 9 projektu umowy. 
3. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % 

(jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 10 ust. 1 lit. a. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą 
zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych 
naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, 
ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Prosimy o modyfikację zapisu § 10 ust. 1 lit. c projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej 
wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. 
Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na 
odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar 
umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert: 
-składanie do 26.06.2018r do godz. 09:30 
-otwarcie  odbędzie się 26.06.2018r o godz. 10:30 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert. 

                
                Z poważaniem    
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