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Bochnia, dn. 03.03.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-1/2021 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  
ADRES:  ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 132 Ustawy Pzp na: Dostawa  środków ochrony indywidualnej dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej. 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: 

PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 
1. Treść pytania: Zadanie 8 pozycja 4: Prosimy aby Zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty cenowej tylko 

dla pozycji 4 w zadaniu nr 8 lub utworzenie pakietu 8A zawierającego tylko i wyłącznie maski medyczne z gumką 
(podobnie jak ma to miejsce w przypadku masek FFP2, czy też masek FFP3). Wynika to z faktu, że jesteśmy 

producentem wyspecjalizowanym w produkcji masek medycznych na gumki wzbogaconych o warstwę grafenową- 

za ten produkt odpowiadamy, podpierając się badaniami które są wykonywane w danym asortymencie. Dzięki temu 
oferujemy jako jedyni na rynku maski medyczne wzbogacone o dodatkowy filtr węglowy w technologii grafenowej, 

który ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące 
z powietrza wydychanego przez użytkownika. Wyspecjalizowana produkcja koncentruje siły i moce przerobowe 

przedsiębiorstwa na dbaniu o jakość wąskiej gamy produktów, dzięki czemu oferujemy pod każdym względem 
produkt najwyższej jakości. Chcemy zaoferować Państwu produkt innowacyjny w swojej dziedzinie- wnętrze maski 

ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące 

z powietrza wydychanego przez użytkownika. Umożliwia to bardziej komfortowe i potencjalnie dłuższe korzystanie 
z maski ograniczając konsekwencje typu nieprzyjemny zapach lub ryzyko samo-infekcji. W załączeniu przesyłam 

zdjęcie rzeczonego produktu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

2. Treść pytania: dot. Pakietu 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 6 w poz. 2 osłon na obuwie 
wykonanych  z (PP + PE) z podeszwą antypoślizgową ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że osłony na obuwie będą wysokie. 
 

3. Treść pytania: dot. Pakiet 6: Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr. 6 poz nr. 2 do oddzielnego zadania 

co umożliwiłoby złożenie korzystniejszej oferty ?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

4. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8: Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty tylko na Maski chirurgiczne 

z Pakietu nr 8, pozycja  nr 4? Co za tym idzie czy zgodzi się wyłączyć pozycje nr 4-Maski chirurgiczne z Pakietu nr 8 
do niezależnego pakietu? Pozwoli to na otrzymanie lepszej oferty oraz udział mniejszych podmiotów 

w postepowaniu.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

5. Treść pytania: dot. Pakietu 7: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ubrań spełniających normę EN 13795? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

6. Treść pytania: dot. Pakietu 7: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ubrań będących wyrobem medycznym -VAT 

8%? 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowane wyroby, które tego wymagają, spełniają wymagania przewidziane 
w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz w aktach wykonawczych do nich, a także 
w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej i/lub, że oferowane wyroby, nie wymagają, spełnienia wymagań 
przewidzianych w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz w aktach wykonawczych do nich, 
a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej.  
 

7. Treść pytania: dot. Pakietu 10, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga spodenek do kolonoskopii? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

8. Treść pytania: dot. Pakietu 10, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania spodenek wykonanych 

z nieprześwitującego materiału? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

9. Treść pytania: dot. Pakietu nr 1 pozycja 1-3 – rękawice diagnostyczne winylowe Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej zastąpiło Dyrektywę Rady 

89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia obowiązują nowe wymagania, tj. np. normę dotyczącą badania 
przenikania substancji chemicznych EN 374-3 zmieniono na normę równoważną EN ISO 374-1:2016. W związku 

z powyższym prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych wg EN ISO 374-1:2016 i potwierdzenie powyższego 

certyfikatem jednostki notyfikowanej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

10. Treść pytania: dot. Pakietu nr 1 pozycja 8-11 – rękawice diagnostyczne nitrylowe Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej zastąpiło Dyrektywę Rady 
89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia obowiązują nowe wymagania, tj. np. normę dotyczącą badania 

przenikania substancji chemicznych EN 374-3 zmieniono na normę równoważną EN ISO 374-1:2016/EN 16523. 

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych wg EN 16523 na przenikanie 40% 
Wodorotlenku Sodu (poziom 6), 30% Nadtlenku Wodoru (poziom 3), 37% Roztworu Formaldehydu (poziom 5) 

i potwierdzenie powyższego certyfikatem jednostki notyfikowanej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

11. Treść pytania: dot. Pakietu nr 1 pozycja 12 – rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń. 
W związku z trudną sytuacją zakupową oraz ogólnym brakiem na rynku rękawic z przedłużonym mankietem 

zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu i utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki podział 

pozwoli złożyć ofertę większej ilości Oferentów, a Zamawiającemu na wybór odpowiedniej oferty z dostępnością 
do korzystnych cen przy zachowaniu wysokich wymogów jakościowych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

12. Treść pytania: dot. Pakiet nr 6 poz. 1: Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym 

oferty prosimy o dopuszczenie kombinezonów  typ ochrony klasa 5,6   w rozmiarze M,L,XL,XXL, będący  środkiem 
ochrony osobistej. Wytrzymałość na rozciąganie według normy EN ISO 13934-1 , zgodny z normą EN 13034:2005 

+ A1:2009. Rękawy wykończone gumką, zamek błyskawiczny kryty listwą bez taśmy samoprzylepnej. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

13. Treść pytania: dot. Pakiet nr 8 poz. 3: Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym 
oferty prosimy  o wydzielenie z pakietu 8 poz. 3 i utworzenie z niej osobnego zadania. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
 

14. Treść pytania: dot. Pakiet nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby maski posiadały Certyfikaty CE 
oraz Deklaracje Zgodności dla środków ochrony indywidualnej oraz zgodnie z przepisami aby każda maska była 

oznaczona znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikującej produkt 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

15. Treść pytania: dot. Pakiet nr 6 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga kombinezonu Jednoczęściowego z kapturem, 
zamkiem błyskawicznym z przodu, zakrytym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem; 

klejone szwy. Materiał: mikroporowaty polipropylen + folia polietylenowa 63 m2 (+/- 2 g/m2) Odzież do noszenia 
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w celu ochrony przed rozpyleniem, ciekłym aerozolem, unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, skażeniem 

radioaktywnym i czynnikami zakaźnymi. Standardy: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, 
EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004 ,EN 1149-

5:2008 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

16. Treść pytania: dot. Pakiet nr 6 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. oslony na obuwie wykonane PP+PE 
kompatybilne z kombinezonem? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

17. Treść pytania: dot. Pakiet nr 6 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. oslony na obuwie foliowe wysokie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

18. Treść pytania: dot. Pakiet nr 6 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. oslony na obuwie foliowe pakowane 
po 100 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

19. Treść pytania: dot. Pakiet nr 6 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. oslony na obuwie foliowe pakowane 

po 50 sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

20. Treść pytania: dot. Pakiet nr 7 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego wykonanego z SMMS? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

21. Treść pytania: dot. Pakiet nr 7 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego wykonanego wykonanego 

z 45g włókniny ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

22. Treść pytania: dot. Pakiet nr 8 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgode na dop. czepka w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

23. Treść pytania: dot. Pakiet nr 8 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgode na dop. czepka w kolorze białym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

24. Treść pytania: dot. Pakiet nr 8 poz. 2,3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. fartuch wykonany z włókniny 

SMMS? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

25. Treść pytania: dot. Pakiet nr 8 poz. 2,3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. fartuch z mankietem 

poliestrowym? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

26. Treść pytania: dot. Pakiet nr 8 poz. 2,3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. fartucha z jednej warstwy 
polipropylenowej? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

27. Treść pytania: dot. Pakiet nr 8 poz. 2,3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. fartuch zgodny z norma 13795? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

28. Treść pytania: dot. Pakiet nr 8 poz. 4,5: CZY ZAMAWIJACY WYMAGA MASEK MEDYCZNYCH TYPU II WEDLUG 
AKTUALNEJ NORM PN EN 14683:2019 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KRAJOWEGO KONSULTANTA W DZIEDZINIE 

CHORÓB ZAKAZNYCH UMIESZCZONYMI NA STRONIE MINISTERTWA ZDROWIA? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

29. Treść pytania: dot. Pakiet nr 8 poz. 4,5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenia masek pakowanych 
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po 50szt? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.. 
 

30. Treść pytania: dot. Pakiet nr 8 poz. 4,5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. koszul wykonanych z włókniny 
typu SMMS? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

31. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. fartucha wykonanego z 3 

warstwowej włókniny? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

32. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. fartucha bez ściereczek? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

33. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 poz. 7,8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego 

pakietu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

34. Treść pytania: dot. Pakiet nr 10 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga fartucha ochronnego w kolorze niebieskim? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. . 
 

35. Treść pytania: dot. Pakiet nr 10 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga fartucha ochronnego z rękawem zakończonym 

gumka? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.. 
 

36. Treść pytania: dot. Pakiet nr 10 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego 
pakietu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

37. Treść pytania: dot. Pakiet nr 4: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 4 wymaga, aby 

maska spełniała jednocześnie wymagania norm EN 149:2001+A1:2009 oraz EN 14683? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

38. Treść pytania: dot. Pakiet nr 7: Czy można zaoferować ubrania wykonane z włókniny SMMS, co oznacza włókninę 

SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną lub z włókniny PPSB typu Spunbond? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

39. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 Poz. 3 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania czepka chirurgicznego o kroju 
furażerki w rozmiarze uniwersalnym, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej pochłaniającej pot o 

gramaturze 25g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

40. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 Poz. 4 – Czy zamawiający dopuści do zaoferowania czepka chirurgicznego 
damskiego z brzegiem wywijanym na czole( rozmiar uniwersalny) , wiązany z tyłu ,wykonany z perforowanej 

włókniny wiskozowej pochłaniającej pot o gramaturze 25g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

41. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 Poz. 8 – Czy można zaoferować fartuchy z rękawami o długościach: fartuch 150 cm 
– rękaw o długości 85cm i fartuch 170cm – rękaw o długości 86cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami 

s.i.w.z. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.. 
 

42. Treść pytania: dot. Pakietu nr 1 poz. 1-3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1 

poz. 1-3 (rękawic winylowych) oraz utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie oferty tym 

Wykonawcom, którzy w chwili obecnej nie oferują rękawic winylowych. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

43. Treść pytania: dot. Pakietu nr 1 poz. 1-3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do 

zaoferowania w ww. pozycjach rękawic nitrylowych. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

44. Treść pytania: dot. Pakietu nr 1 poz. 12: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie w ww. pozycji od 
wymogu zgodności z EN 388. Pragniemy wyjaśnić, iż w przypadku zgodności rękawic z nowym rozporządzeniem 

unijnym tj. ISO 374-1 zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z EN 388. 
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

 

45. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2 poz. 4-9: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do 
zaoferowania w ww. pozycjach rękawic posiadających lepszy poziom AQL = 0,65. Na potwierdzenie zgodności                

z wymaganymi parametrami Wykonawca przedstawi następujące dokumenty: raport od producenta z badania 
wykonanego w niezależnym laboratorium, folder (kartę techniczną), Deklarację Zgodności oraz ASTM F 1671 

(raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym labotarorium). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

46. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2 poz. 10-15: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do 
zaoferowania w ww. pozycjach rękawic w kolorze brązowym. Pokrycie powierzchni zewnętrznej rękawic – rękawice 

chlorowane, pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice polimeryzowane. Długość rękawic – min. 285 m. 
Rękawice posiadają lepszy poziom AQL = 0,65. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

47. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2 poz. 10-15: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do 

zaoferowania w ww. pozycjach rękawic posiadających powierzchnię zewnętrzną gładką. Pokrycie powierzchni 
wewnętrznej  HYDRASOFT Technology: powłoka z komponentą nawilżającą i zapobiegającą pękaniu skóry. 

Rękawice posiadają lepszy poziom AQL = 0,65.  Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

48. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2 poz. 16-20: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do 
zaoferowania w ww. pozycjach rękawic posiadających powierzchnię zewnętrzną teksturowaną. Rękawice są 

obustronnie polimeryzowane oraz posiadają lepszy poziom AQL = 0,65. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

49. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2 poz. 16-20: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do 
zaoferowania w ww. pozycjach rękawic posiadających lepszy poziom AQL = 0,65. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

50. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2 poz. 21: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do 
zaoferowania w ww. pozycji rękawic posiadających powierzchnię zewnętrzną – rybią łuskę. Rękawice w rozmiarze 

7,5-8 (odpowiednik M). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

51. Treść pytania: dot. SWZ: Wnosimy o modyfikację II.7.3) SWZ poprzez wskazanie kryteriów stosowanych w celu 
oceny równoważności zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.). UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią art. 99 ust. 6 PZP „Jeżeli przedmiot 
zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5 [tj. przez wskazanie m.in. znaków towarowych czy 

patentów], zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny 
równoważności.” Jak słusznie zauważa M. Jaworska „Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, winien 
sprecyzować zakres minimalnych parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych      
w opisie przedmiotu zamówienia. Wymogi te powinny być podane w sposób przejrzysty i jasny, tak aby z jednej 
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strony zamawiający mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaoferowanych produktów, z 
drugiej zaś strony, aby wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu przetargowym mieli jasność co do 
oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia.” (M. 

Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021). Ponad to jak podkreśla się w orzecznictwie Krajowej Izby 
Odwoławczej to obowiązkiem zmawiającego jest opisanie, w jaki sposób będzie oceniał równoważność, gdyż 

wiadome jest że produkt równoważny nie będzie identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale ma posiadać 

pewne zbliżone do niego cechy i parametry, które winien wskazać Zamawiający. (wyr. KIO z 16.02.2016 r., KIO 
142/16) Zamawiający może opisać sposób spełnienia równoważności danego produktu poprzez wskazanie 

dopuszczalnych odstępstw od przedmiotu referencyjnego za pomocą wartości stanowiących katalog zamknięty, 
używając określeń np. „nie szerszy i nie dłuższy”. Dopiero takie określenie rozwiązań równoważnych daje 

wykonawcy realną możliwość zaoferowania produktu równoważnego (wyr. KIO z 30.04.2014 r., KIO 738/14) 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

52. Treść pytania: dot. SWZ: Wnosimy o modyfikację XVII.1) i XVII.2) SWZ poprzez zwolnienie Wykonawców 
z wnoszenia wadium w przedmiotowym postepowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.). UZASADNIENIE: 

Zgodnie z treścią uzasadnienia do  Rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Druk 382): „Bezpośrednim skutkiem pogorszenia się sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych mogą być trudności w ponoszeniu przez nich kosztów 
związanych z uzyskaniem zamówień publicznych, takich jak koszt wniesienia wadium czy też zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Dlatego też w art. 58 pkt 15 projektu ustawy proponuje się zniesienie obowiązku 
żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w 
postępowaniach o najwyższych wartościach. Spowoduje to obniżenie kosztów udziału w postępowaniu, a przez to 
zwiększenie dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-
19. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, zamawiający powinien dokonać oceny 
zasadności żądania wniesienia wadium z uwzględnieniem specyfiki danego zamówienia, w tym 
kręgu potencjalnych wykonawców (np. czy istnieje ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców lub udziału w 
postępowaniu niesolidnego wykonawcy).” 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

53. Treść pytania: dot. wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 11 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego 
treści lit. b. nakładającej na Wykonawcę obowiązek przeprowadzenia szkoleń z zakresu oferowanego przedmiotu 

zamówienia. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

54. Treść pytania: dot. wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 12           
o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości 
wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w 
zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące 

jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów 

tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym 
towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz 

obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich 
wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych 

dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.   

W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność 
wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu 

dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na 
jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla 

zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego 
dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych." 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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55. Treść pytania: dot. wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu 

realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie 
jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego 

nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady 
prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby 

sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie 

działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz 
wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 

sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14). 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

56. Treść pytania: dot. wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5 projektu umowy poprzez obniżenie 

przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. Ponad to wnosimy 

o wykreślnie kary umownej z ust. 4 i 6 projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia 
projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może 

prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze 
zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji 

dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na 
nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. Ponad to obarczanie wykonawcy 

odpowiedzialnością za okoliczności, za które odpowiedzialność może ponosić zamawiający, wydaje się oczywiście 
nieuzasadnione, a nawet nielogiczne. Jednak praktyka pokazała, że sformułowanie expressis verbis w art. 433 pkt 

3 PZP zakazu wprowadzania do umowy w sprawie zamówienia publicznego tego typu postanowień jest niezbędne. 
Dla przykładu – w wyroku z dnia 17 czerwca 2016 r. (sygn. akt IV CSK 674/15) Sąd Najwyższy uznał za 

niedopuszczalne przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności za błędy, zaniechania i opóźnienia podjęcia 

decyzji bądź dostarczenia dokumentacji wynikające z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (zob. Wyrok 
Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt. VIII Ga 554/17) 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

57. Treść pytania: dot. wzoru umowy: Wnosimy o wykreślenie § 5 ust. 10 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia 

cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana 
treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę 
wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez 
podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik 
finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po 
zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.” 

Odpowiedź:  
 

58. Treść pytania: dot. wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego 

treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

59. Treść pytania: dot. wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 11 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. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

60. Treść pytania: dot. reglamentacji dostawy towaru: Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego 
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postanowienia o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej 
towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” 
UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego 

wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie 
tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych 

do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - 

ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu 
wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na 

zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług 
transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - 

dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu 
dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na 

jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla 

zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego 
dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych." 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

61. Treść pytania: dot. zmiany cen: „Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia 

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.” UZASADNIENIE: Zmiana 
zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ 

na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy. 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.” 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

62. Treść pytania: dot. pakietu 4, 5: W związku z planowanym używaniem masek w środowisku medycznym, czyli               
w szpitalach lub innych jednostkach o podobnym charakterze wnosimy o wprowadzenie z zapisach SIWZ wymogu 

rejestracji oferowanych masek FFP2 i FFP3 jako wyrób medyczny, czyli masek objętych 8 % stawką podatku VAT o 

podwójnej ochronie pasywno – aktywnej, chroniącej zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak 
i otoczenie (jako wyrób medyczny), spełniają normy PN – EN 149+A1:2010 plus normę EN 14683:2019+AC:2019 

oraz zgodną z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

63. Treść pytania: dot. pakietu 4, 5: Czy Zamawiający w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz dla zachowania 
czystości biologicznej i zapobiegania zakażeniom krzyżowym wymaga aby każda maska była pakowana 

indywidualnie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

64. Treść pytania: dot. pakietu 4, 5: Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie 

gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność 

podczas użytkowania, wymaga aby usztywnienie w okolicy nosa posiadało dodatkowo piankową uszczelkę oraz 
klips do połączenia gumek z tyłu głowy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

65. Treść pytania: dot. pakietu 1: Prosimy o dopuszczenie w zakresie pakietu nr 1 poz. 8-11 rękawic: rękawice 

nitrylowe bezpudrowe, niesterylne, wykończone mankietem o rolowanym brzegu, kształt rękawicy uniwersalny 
/pasujące na obie dłonie/, teksturowane końcówki palców. AQL=1,5 oraz siła zrywania przed starzeniem min 6,0 N 

- są to parametry, które zgodnie z normą europejską EN 455 dają gwarancję bezpieczeństwa (AQL=1,5 oraz siła 
zrywu min. 6N nie umniejsza funkcji ochronnych naszego produktu, nie powinno to dyskwalifikować naszego 

produktu, co za tym idzie brakiem możliwości złożenia oferty). Łatwo wyciągane z opakowania. Podwójnie 
zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Rękawice przebadane na przenikalność 

substancji chemicznych wg EN 374 oraz EN 16523-1 oraz przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą 

ASTMF-1671. Ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie oraz w 
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związku z istniejącą, trudną sytuacją zakupową i ograniczoną dostępnością rękawic prosimy Zamawiającego o 

wydzielenie poz. 8-11 z pakietu nr 1 i utworzenie osobnej części dla rękawic nitrylowych bezpudrowych z 
jednoczesnym odstąpieniem od wymogu dostarczenia uchwytów naściennych, które stanowią zablokowanie udziału 

większości firm w przedmiotowym postępowaniu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i 
tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie publicznych środków 

finansowych.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

66. Treść pytania: dot. Pakietu 7: Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne Wykonane z nieprzezroczystej                     
i barierowej włókniny  typu SMS tj. SMMS o gramaturze min. 35g/m².? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

67. Treść pytania: dot. Pakietu 8 poz. 1:  Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

68. Treść pytania: dot. Pakietu 10 poz.1: Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

69. Treść pytania: dot. Pakietu 9 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści pakowane w folię? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

70. Treść pytania: dot. Pakietu 9 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści maski trzywarstwowe? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

71. Treść pytania: dot. Pakietu 9 poz. 3,4: Czy Zamawiający  dopuści czepki w całości wykonane z perforowanej 

włókniny wiskozowej o gramaturze 28 g? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

72. Treść pytania: dot. wzoru umowy : Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, 

celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 

wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego 
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, 

które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu 
w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

73. Treść pytania: dot. wzoru umowy: Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej 

naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest 
zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie 

ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

74. Treść pytania: dot. wzoru umowy: Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów 
do projektu umowy w § 5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego 

z Wykonawcą. „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, 
której, odstąpienie dotyczy..” Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  

współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga 
pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody 

umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa 
i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

75. Treść pytania: dot. wzoru umowy: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy 

sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość 
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zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, 

chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W 
związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 200 zł.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

76. Treść pytania: dot. wzoru umowy: Zamawiający w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, 

Zamawiający pisze w § 5 ust. 7: Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy 
nie przekroczy 100% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §4 ust. Umowy. Wykonawca 

zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia 
prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną 

stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na 
swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza 

dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Wysokość kar umownych winna pozostawać 
w korelacji ze szkodą, co zgodne jest z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 

i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC), a nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej strony umowy. 
Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych 

i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem 

i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco 
wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 30%? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

77. Treść pytania: dot. Pakietu 1, poz. 4-7: Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe z poziomem protein 
≤50µg/g? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

78. Treść pytania: dot. Pakietu 1, poz. 8-11: Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, których średnia siła zrywu 

przed starzeniem wynosi min. 7N? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

79. Treść pytania: dot. Pakietu 2, poz. 4-9: Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, ze specjalną 
warstwą antypoślizgową, zapewniającą pewniejszy chwyt rękawicy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 
 

80. Treść pytania: dot. Pakietu 2, poz. 10-15: Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice chirurgiczne, lateksowe, 

w systemie podwójnego rękawiczkowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica 
spodnia w kolorze zielonym z  wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze 

naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy 
spodniej – gładka, długość min 280 mm, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 30μg/g dla obu par 

rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

81. Treść pytania: dot. Pakietu 2, poz. 16-20: Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice chirurgiczne, 
bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny 

zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy 
min 280mm, AQL 0,65 potwierdzone badaniami wg EN 455-1,2 z jednostki notyfikowanej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

82. Treść pytania: dot. Pakietu 2, poz. 21: Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice diagnostyczne lateksowe 

bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet 
rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość 

min 290mm. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

83. Treść pytania: dot. Pakietu 2, poz. 21: Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice chirurgiczne lateksowe 
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ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt 

anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 
0,33±0,01mm,na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65. Pakowane 

podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i 
prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

84. Treść pytania: dot. Pakietu 3, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnętrznej strony 

rękawicy o następującym poziomie osłabienia promieniowania:  
ENERGIA WIĄZKI (EN 61267) POZIOM DAWKI NA SKÓRĘ: 

 60 kV, 2,0mm Al-HVL (RQR 4) 61 (średnia r/l) % 

 80 kV, 2,9 mm Al-HVL (RQR 6)  41 (średnia r/l) % 

100 kV 3,7mm Al-HVL (RQR 8)  33 (średnia r/l) % 

120 kV 4,5 mm Al-HVL (RQR 9) 28 (średnia r/l) %? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

85. Treść pytania: dot. Pakietu 4: Czy Zamawiający dopuści maskę ochronną z zaworem wydechowym? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

86. Treść pytania: dot. Pakietu 8, pozycja 3: Czy Zamawiający, w celu lepszej identyfikacji, oczekuje fartuchów              
z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i 

zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

87. Treść pytania: dot. Pakietu 8, pozycja 3: Czy Zamawiający wymaga etykiet na wyrobie w języku polskim, 
ułatwiających identyfikację fartucha? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

88. Treść pytania: dot. Pakietu 9, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną wykonaną z włókniny SMS o 

gramaturze 35g/m2, w rozmiarach S-XXL? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

89. Treść pytania: dot. Pakietu 9, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną wykonaną z miękkiej 

włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

90. Treść pytania: dot. Pakietu 9, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny w kształcie furażerki wiązany 

na troki wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, głębokość 11,5cm +/-1cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

91. Treść pytania: dot. Pakietu 9, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny w kształcie furażerki wiązany 

na troku, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, po wywinięciu części przedniej utworzy się dodatkowa 

warstwa stanowiąca zabezpieczenie przed potem, 25g/m2, głębokość 20,5cm +/-1cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

92. Treść pytania: dot. Pakietu 9, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny w kształcie furażerki wiązany 

na troku, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, po wywinięciu części przedniej utworzy się dodatkowa 
warstwa stanowiąca zabezpieczenie przed potem, 25g/m2, głębokość 20,5cm +/-1cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

93. Treść pytania: dot. Pakietu 9, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści spodnie chirurgiczne wykonane z włókniny SMS 

o gramaturze 35g/m2, w rozmiarach S-XXL? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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94. Treść pytania: dot. Pakietu 9, pozycja 7, 8: Czy Zamawiający, w celu lepszej identyfikacji, oczekuje fartuchów z 

oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i 
zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

95. Treść pytania: dot. Pakietu 9, pozycja 7, 8: Czy Zamawiający wymaga etykiet na wyrobie w języku polskim, 

ułatwiających identyfikację fartucha? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

96. Treść pytania: dot. Pakietu 9, pozycja 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i 

utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również 
złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

97. Treść pytania: dot. Pakietu 9, pozycja 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i 

utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również 
złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

98. Treść pytania: dot. Pakietu 9, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości dla rozmiaru XL – 138 cm, 

dla rozmiaru XXL – 157 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

99. Treść pytania: dot. Pakietu 9, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o długości 61 cm (+/- 2 cm) 

mierzonym od ramienia do mankietu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

100. Treść pytania: dot. Pakietu 9, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony w okolicy przedramion, 
klatki piersiowej i brzucha dwuwarstwowym, nieprzemakalnym laminatem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

101. Treść pytania: dot. Pakietu 1 Poz.1-3 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, 

winylowych, bezpudrowych, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), 
oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem 

na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie 

z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone 
minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk.? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

102. Treść pytania: dot. Pakietu 1 Poz. 1-3 , 8-11 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, 
jednorazowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - 

polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie 

rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach 
min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania 

zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór 
dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób 

medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych 

(min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z 
ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna 

i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z 
żywnością (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie 

nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

103. Treść pytania: dot. Pakietu 1 Poz. 12: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych 
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niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, pokryte od wewnątrz warstwą nawilżającą z aloesu 

naturalnego, kolor zielony, grubość na palcu 0,19 mm, średnia długość minimalna 300 mm, AQL 1,5. Odporność na 
cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 powszechnie stosowanych 

leków, w tym Karmustyny z czasem przenikania >480 min, odporne na działanie związków chemicznych, w tym 
izopropanolu 70 %, etanolu i czwartorzędowych środków czyszczących, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. 

Zgodne z EN 374 i EN 420, potwierdzone raportem z wynikami. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

104. Treść pytania: dot. Pakietu 2 Poz. 16-20: prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic syntetycznych 
neoprenowych o AQL 0,65 i długości 280-288mm w zależności od rozmiaru , rękawice jak dotychczas stosowane w 

Państwa szpitalu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

105. Treść pytania: dot. Pakietu 2 Poz.1-3 , 21 – prosimy Zamawiającego o wydzielenie tych pozycji i utworzenie 
osobnego pakietu co pozwoli większej liczbie oferentów na złożenie ważnej oferty? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

106. Treść pytania: dot. Pakietu 3: prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic do ochrony przed promieniowaniem 

RTG, lateksowe, bezołowiowe, redukujące dawkę promieniowania wiązki skupionej o 63, 53 i 46 % dla energii 
odpowiednio 60, 80 i 100 kV przy grubości rękawicy chirurgicznej wynoszącej na palcu 0,35 mm, ekwiwalent 

ołowiu 0,04 mm Pb.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
 

107. Treść pytania: dot. Pakietu 5: prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maski mają być pakowane 

indywidualnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

108. Treść pytania: dot. Pakietu 5: prosimy Zamawiającego o wyjąśnienia czy zamawiający oczekuje masek z regulacją 
w celu lepszego dopasowania maski do kształtu twarzy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

109. Treść pytania: dot. Pakietu 5: prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy będzie oczekiwał masek z warstwą 

bakteriobójczą? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

110. Treść pytania: dot. Pakietu 5: prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy będzie wymagał dostarczenia do oferty 
dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów i norm oraz dopuszczenia do obrotu (tj. Deklaracja 

zgodności, Certyfikat Producenta)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. (Informacje o PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH zawiera II.8 SWZ) 
 

111. Treść pytania: dot. Pakietu 6: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu odporność na przenikanie 

skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa – kombinezon zgodny z wymaganą normą EN 14605 zapewnia 

ochronę przed działaniem cieczy pod ciśnieniem, a także rozpylonej cieczy co gwarantuje pełną ochronę i jest 
zgodne z wymaganiami dla odzieży ochronnej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.? 

prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym 
zakrytym patką na całej długości, kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną 

gumką zapewniającą lepsze dopasowanie i komfort ruchów. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami 

biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. 
Zgodny z normami:  

EN 14126:2003+AC:2004  
PN-EN ISO 13688:2013-12  

EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B  
EN 13034:2005+Al:2009 - Typ 6B  

EN 14325:2018  

Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE ,materiał miękki, przyjazny dla skory, niepylący i jednocześnie 
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wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, 

(i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, 
wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, 

producent. Sposób pakownia: torebka foliowa? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

112. Treść pytania: dot. Pakietu 8 Poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu w/w pozycji? 
Wyłączenie dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

113. Treść pytania: dot. Pakietu 8 Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maskę chirurgiczną jednorazowego 
użytku typu II zgodną z normą PN EN 14683:2019, 3-warstwową, pełnobarierową z elementem elastycznym 

o długości 17 cm +/-1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 w miejsce troków, wykonaną z wysokiej jakości włóknin 

niepowodujących podrażnień skóry czy uczuleń, wkładką modelującą na nos, z wewnętrzną warstwą filtracyjną 
o minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych, o ciśnieniu różnicowym 25 Pa i czystością 

mikrobiologiczną na poziomie minimum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

UWAGA! 
W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 

nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 

Pozostała treść specyfikacji  warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 
 
Dyrektor  

Jarosław Kycia 


