
   

 

 

Gdynia, dnia 28.04.2020 r. 
 
Numer sprawy: ZP/PN/01/2020 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawę wyrobów jednorazowego użytku 
 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej 
przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 
 
Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 21 dopuści do  postępowania opatrunek hemostatyczny  
Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na 
poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, 
zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga by opatrunki homeostatyczne były przeznaczone do 
wykorzystania w zespołach ratownictwa medycznego do szybkiego tamowania krwotoków u 
ofiar wypadków, stosowany w celu zatrzymania zagrażającego życiu krwawienia.  
 
Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź: każdy opatrunek pakowany oddzielnie 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 21 i stworzy osobny pakiet dla tej 
pozycji?  

Odpowiedź: bez wydzielania 
 
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 7  pozycje nr 13 i 14 igły doszpikowe BIG do  odrębnego 
pakietu. Utworzenie odrębnego pakietu na ten asortyment  umożliwi złożenie oferty większej liczbie  
Wykonawców. 
Odpowiedź: bez wydzielania 
 
Czy Zamawiający  wymaga  , aby zaoferowane  igły doszpikowe typu BIG posiadały w  dniu dostawy 
minimum  80%  pełnego okresu ważności? 
Odpowiedź: tak 
 
Dotyczy Pakiet 7 poz. 1 – 12 oraz 15 – 18 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycje od 1 do 12 oraz od 15 do 18, umożliwi to 
złożenie konkurencyjnej oferty? 
Odpowiedź: Bez wydzielania 
 
Dotyczy Pakiet 7 poz. 2 – 6  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycja od 2 do 6 Kaniule wykonaną z biokompatybilnego 
poliuretanu (vialon) nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). 
Posiadająca dodatkowy, samodomykający się korek portu do wstrzyknięć, min. 5 pasków 
kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik. Wyposażona w zastawkę antyzwrotną 
zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki 
o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję 
pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci 
cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład 
mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli   ma chronić personel medyczny przed 
przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie 
powtórne użycie cewnika? 
Kolejno o przepływach: 
Pozycja 2 -22G 0,9 X 25 o przepływie: 42 ml/min 
Pozycja 3 – 20G 1,1 x32 o przepływie: 67 ml/min 



   

 

 

Pozycja 4 – 18G 1,3 x 32 o przepływie: 103 ml/min 
Pozycja 5 – 17G 1,5 X 45 o przepływie: 133 ml/min 
Pozycja 6 16G 1,8 x 45 o przepływie: 236 ml/min 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
Dotyczy Pakiet 7 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycja 1 Bezpieczną kaniule dożylna dla noworodków o 
średnicy 0,7 mm i długości 19mm, przepływ min. 21 ml/ min, bez dodatkowego portu iniekcyjnego, 6 
pasków radiocieniujących. Wykonana z poliuretanu, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający 
natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem igły w 
postaci plastikowej osłonki zapobiegającej zakłuciu. Kaniula posiadająca skrzydełka, umożliwiające 
mocowanie kaniuli. Rozmiar 24G x 19 mm, Opakowanie 30 szt. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
Dotyczy Pakiet 7 poz. 15 – 17  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycjach od 15 do 17 strzykawkę jednorazowego użytku, 
dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer.  Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, 
wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo 
(opakowanie typu blister). Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem 
tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze 
czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. 
Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez 
opakowania jednorazowego. Op. 100szt.Na op. jednostkowym numer serii i data ważności 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
Dotyczy Pakiet 7 poz. 18 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycji 18 strzykawkę jednorazowego użytku, dwuczęściowa, 
mimośrodkowa, luer, 20 ml.  Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, 
wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo 
(opakowanie typu blister). Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem 
tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze 
czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. 
Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez 
opakowania jednorazowego. Op. 80szt.Na op. jednostkowym numer serii i data ważności 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
dotyczy pakietu 20 
Czy w celu zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa w użytkowaniu urządzenia, Zamawiający wymaga 
oryginalnych złączek oddechowych do kapnometru Emma dedykowanych przez producenta firmę 
Masimo, oferowanych przez autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski posiadającego 
autoryzowany serwis? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również złączki zamienne do kapnometru Emma  
 
Pakiet 5 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z drenem w jednym uniwersalnym 
rozmiarze pediatrycznym?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pakiet 5 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z drenem w jednym uniwersalnym 
rozmiarze dla dorosłych?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pakiet 5 poz. 3, 4 
Czy Zamawiający wymaga maski tlenowej z nebulizatorem wykonanej z materiału PCV, z blaszką 
dopasowującą się do nosa, z antyzagięciowym drenem tlenowym o dł. 2m ze standardowym złączem, 
nebulizator z dyszą Venturiego o poj. 8ml? 
Odpowiedź: Tak dopuszczamy również j/w 
 
 



   

 

 

Pakiet 5 poz. 7 
Czy Zamawiający wymaga filtr tlenowo-powietrzny, antybakteryjny, elektrostatyczny dla dzieci z 
celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, skuteczności 
filtracji wirusowej 99,999%, nawilżaniu 33,6 mg/l przy Vt=250 ml? 
Odpowiedź: Nie wymaga. Zgodnie z zapisami  
 
Pakiet 5 poz. 1-7 
Czy Zamawiający wymaga produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami 
 
Pakiet 10 poz. 1-2 
Z uwagi na to, iż istnieje ryzyko zakażeń krzyżowych między pacjentami oraz braku możliwości 
sterylizacji kołnierzy usztywniających, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy kołnierze 
ortopedyczne mają posiadać możliwość wielokrotnego użycia u tego samego pacjenta? 
Odpowiedź: Kołnierze ortopedyczne mają posiadać możliwość wielokrotnego użycia u tego 
samego pacjenta 
 
Pakiet 10 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga kołnierza usztywniającego z formującym się automatycznie podbródkiem 
do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kołnierza, z 16 stopniami regulacji, wykonany z 
materiału niewidoczne dla promieni X oraz kompatybilne z CT i MRI? 
Odpowiedź: Tak wymaga 
 
Pakiet 10 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga kołnierza usztywniającego z formującym się automatycznie podbródkiem 
do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kołnierza, z 12 stopniami regulacji, wykonany z 
materiału niewidoczne dla promieni X oraz kompatybilne z CT i MRI? 
Odpowiedź: Tak wymaga 
 
Pakiet 11 poz. 1-6 

1. Czy Zamawiający wymaga maski anestetycznej pozbawionej lateksu oraz szkodliwych 
ftalanów? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami 
 

2. Czy Zamawiający wymaga maski anestetycznej z rozmiarem kodowanym kolorem? 
Odpowiedź: Tak wymaga 
 
Pakiet 7 poz. 20 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 7 i utworzy z niej odrębne zadanie pozwoli to uzyskać większą 
liczbę konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: Nie wydzieli 
 
Pytania do umowy: 

Siła Wyższa 
1.       Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej 
Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
2.       Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 
Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i 
które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, 
rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.  
3.       W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 
okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne 
rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację 
swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać 
racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły 
Wyższej.  



   

 

 

4.       Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w 
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 
zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  
5.       Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że 
Strony postanowiły inaczej. 
 
Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych  zapisów: 
1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi 
ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w 
transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w 
stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw 
cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości 
określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji, 
2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest 
czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw 
cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku 
niedotrzymania tych terminów. 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje do treści par. 7 umowy ust. 5,6,7,8,9 o następującej treści  
5.       Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności 
niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła 
Wyższa. 
6. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 
Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w 
szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej 
itp.  
7. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o 
takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, 
alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi 
kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim 
jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, 
jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.  
8. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą 
w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron 
dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  
9. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że 
Strony postanowiły inaczej. 
 
Pakiet 1 
Pozycja 4-6 Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane indywidualnie w papier powlekany PE? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pozycja 4-6 Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane indywidualnie w kartonik? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w rozmiarze 4,0-6,5cm? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w rozmiarze 2,5-4,5cm? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w rozmiarze 5,0-9,5cm? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pozycja 11-13 Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową w opakowaniu folia-papier? 
Odpowiedź: Tak 
 



   

 

 

Pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’24 szt. z przeliczeniem ilości i 
zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 
Odpowiedź: Tak  
 
Pozycja 18, 19 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12 szt. z przeliczeniem ilości i 
zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o szerokości 6cm?  
Odpowiedź:  Tak 
 
Pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści przylepiec wiskozowo-poliestrowy? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści plaster w kopercie a’3 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet 4 
Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH12/50cm 
lub CH12/60cm? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z kontrolą siły ssania o długości 210cm? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet 9 
Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści szyny do palców w rozmiarze 250x40? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet 19 
Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 60 cm otworem o średnicy 6 cm? 
Odpowiedź: Tak 
 
zadanie 1, poz. 4-6 
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 
poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz 
opakowania indywidualnego?  
Odpowiedź: Tak 
 
Zadanie 1, poz.7-9 
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, 
rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.          
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. 
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.         
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 
Odpowiedź: Nie, nie wymaga 
 
zadanie 1, poz. 7-9 
czy zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie 25 metrów w stanie rozciągniętym? 
Odpowiedź: Tak 
 



   

 

 

zadanie 1, poz. 11-13 
czy zamawiający dopuści opakowanie papier – folia? 
Odpowiedź: Tak 
 
Zadanie 1,poz. 27 
czy zamawiający dopuści jałowy opatrunek włóknikowy do mocowania kaniul z klejem akrylowym 6cm 
x 8cm ? 
Odpowiedź: Tak 
 
Zadanie 1, poz. 17-26, 28-32 
Czy zamawiający wydzieli poz.17-26, 28-32 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym 
firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym 
umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odpowiedź: bez wydzielania 
 
Zadanie 4, poz.15 
Czy zamawiający wydzieli poz.15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odpowiedź: bez wydzielania 
 
Zadanie 4, poz.15 
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? 
Odpowiedź: nie wymaga 
 
Zadanie 4, poz.15 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z 
informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości 
ftalanów?  
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami 
 
Zadanie 18, poz.3 
Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 0,5-0,8 litra, o średnicy ok. 10,5-12 cm, wysokości 11,5 cm, 
otwór wrzutowy ok. 6 cm, w kolorze czerwonym, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami 
 
Pakiet nr 22 poz. 1  
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:  
Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, 
powierzchnia teksturowana. Długość rękawicy minimum 240 mm , grubość na palcu 0,13 mm – 0,15 
mm, na dłoni, 0,10 mm – 0,12 mm na mankiecie, 0,07 mm. Zgodność z normą EN-455 1-4, AQL 1,5, 
Rękawice zaklasyfikowane w Kat. III środków ochrony indywidualnej z adekwatnym oznakowaniem na 
opakowaniu, przebadane na 5 związków chemicznych, (40% wodorotlenek sodu na poziomie 6, 65% 
kwas azotowy na poziomie 0, 37% formaldehyd na poziomie 6, 30% nadtlenek wodoru na poziomie 3, 
40% kwas fluowodorowy na poziomie 1) – wymienione na opakowaniu. Rękawice przebadane na 
przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Badanie przenikania wg ASTM D 6978-05. 
Opakowanie kodowane kolorem w zależności od rozmiaru po 100 sztuk. W rozmiarach S, M, L, XL.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pakiet nr 22 poz. 2  
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:  
a) pakowane a’200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań;  
b) w rozmiarach S, M, L, XL;  
c) grubość na placu 0,08 mm – 0,12 mm, na dłoni 0,06 mm – 0,08 mm, na mankiecie 0,04 mm – 0,06 
mm;  
Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy w kolumnie „C” j.m. powinno być szt. czy op.  
Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla 
diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia 
epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie 



   

 

 

na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych 
czasach. Bez ich wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.  
Odpowiedź: TAK DOPUSZCZAMY, POWINNY BYĆ OPAKOWANIA. ZAMAWIAJĄCY NIE 
WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE RĘKAWIC NITRYLOWYCH 
 
WZÓR UMOWY  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:  
Siła Wyższa  
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z 
winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.  
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza 
kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 
wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.  
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 
okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne 
rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację 
swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać 
racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły 
Wyższej.  
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w 
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 
zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony 
postanowiły inaczej.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na stronie 4 powyżej w zakresie zapisów umowy 
 
Pakiet 22 poz.1 i 2 
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych rękawic: 
Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, 
mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL max.1,5, 
zgodność z normą EN 455 (załączyć certyfikat europejskiej jednostki notyfikowanej), oznakowane jako 
wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na 
opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 18 
substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy 
organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy (potwierdzić 
raportem z badań), informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w 
dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Przebadane na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, 
Winkrystyny, Cyklofosfamidu, Metotrexatu i Melphalanu wg ASTM D6978. Badania na przenikalność 
wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 
14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, 
oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk) lub po 200 
sztuk (XL po 180 sztuk). 
Odpowiedź: jak w zapisie SIWZ 
 
2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych rękawic: 
Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, fioletowe, cienkie, zapewniające dużą wrażliwość 
dotykową (grubość na palcach maksymalnie 0,10 mm) , mikroteksturowane z dodatkową teksturą na 
palcach, AQL 1.0, siła zrywania >6N oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony 
indywidualnej Kategorii III, tym B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 
ISO 374, EN 420). Wyniki badań na przenikalność min. 3 substancji chemicznych z listy w normie EN 
ISO 374-1 na co najmniej 5 poziomie, odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 
240 minut wg ASTM D6978 (fabryczna informacja na opakowaniu). Badania na wirusy zgodnie z 
ASTM F 1671 lub EN 374-5 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu) Dopuszczone do kontaktu z 
żywnością i produkowane wg ISO 22000. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach 
dyspensera, otwór podawczy zabezpieczony folią pakowane po 100 sztuk. 
Odpowiedź; jak w zapisie SIWZ 
 



   

 

 

3.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych rękawic: 
Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 
mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1.0, oznakowane jako wyrób 
medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na 
opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych – fabryczna informacja na opakowaniu 
o barierowości dla min. 3 alkoholi – etanolu, izopropanolu i metanolu na min.1 poziomie. Odporne na 
działanie min. 13 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978 - fabryczna informacja 
na opakowaniu. Rękawice zgodne z normami: PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F 1671, EN 374-1(z 
wył. pkt. 5.3.2),-2,-3, ASTM D 6978- fabryczna informacja na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, 
oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk. 
Odpowiedź: jak w zapisie SIWZ 
 
Pakiet nr 12 pozycja 23 
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę 2,0 mm x 275mm? 
Odp. Jak w opisie SIWZ 
 
Pakiet nr 12 pozycja 24 
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę 4,7 mm x 340mm? 
Odp. jak w opisie SIWZ 
 
Pakiet nr 14 pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści saszetkę o zawartości 5g? 
Odp. Jak w opisie SIWZ 
 
Pakiet nr 15 pozycje 1-2 
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-2 z Pakietu nr 15 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? 
Odp. nie 
 
Dot. treści SIWZ 
Zapytanie dot. formy składania oferty: Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce 
i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do 
postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu 
składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o 
wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.  
 
Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień 
Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca 
zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. 
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję 
występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w 
postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy również 
zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. 
Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych 
przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed 
upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym 
sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia 
na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża 
odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na 
dostosowanie się do nowej sytuacji." 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pakiet 1, poz. 7, 8, 9 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania elastycznych siatek opatrunkowych o długości 25 m w stanie 
użytkowym?  



   

 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga 
 
Pakiet 1, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych w rozmiarze 5-6,5 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
 
Pakiet 1, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych w rozmiarze 3,5-4,5 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
 
Pakiet 1, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych w rozmiarze 7-9,5 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
 
Pakiet 1, poz. 20,21 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców włókninowych z centralnym opatrunkiem o 
długości 1 m z przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
 
Pakiet 1, poz. 21 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców włókninowych z centralnym opatrunkiem o 
szerokości 6 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
 
Pakiet 1, poz. 20,21 
Czy Zamawiający w przypadku negatywnych odpowiedzi na powyższe pytanie wyrazi zgodę na 
wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zmiany w powyższym zakresie  
 
Pakiet 1, poz. 24 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastrów na tkaninie 100% bawełna? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
 
Pakiet 1, poz. 25, 26 
Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycje do odrębnego pakietu? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyłączy  
 
Pakiet 1, poz. 27 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jałowych opatrunków włókninowych do mocowania kaniul w 
rozm. 7,2cmx5cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
 
Pakiet 1, poz. 27 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jałowych opatrunków włókninowych do mocowania kaniul w 
rozm. 8cmx5,8cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
 
Zapytania dot. umowy: 
1.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1-3  wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 
zastąpione słowem „zwłoki”? 

Uzasadnione jest aby wykonawca ponosił odpowiedzialność tylko za zwłokę (czyli opóźnienie 
zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez 
wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione 
naruszenie terminu.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie dokonuje odpowiedniej zmiany 
przedmiotowych zapisów umowy  
 
2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy do godziny 15:00? (§2 ust. 3 wzoru umowy) 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  
 



   

 

 

3.Czy Zamawiający przed odstąpieniem od umowy na mocy §4 ust. 2 i 3 wezwie uprzednio 
Wykonawcę do należytego wykonywania umowy? 
Odpowiedz: Zamawiający dokona czynności w celu doprowadzenia do należytego wykonania 
umowy  
 
Pytanie 
Pakiet 22, poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poniższym opisie: 
Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kolor jagodowt, mankiet rolowany, powierzchnia 
miroteksturowana z teksturą na końcach palców. Długość rękawicy  minimum 240 mm , grubość na 
palcu 0.14 mm, na dłoni, 0,09 mm na mankiecie, 0.07mm. Zgodność z normą EN-455 1-4, AQL 1,0, 
Rękawice zaklasyfikowane w Kat. III środków ochrony indywidualnej z adekwatnym oznakowaniem  
na opakowaniu, przebadane na min. 8 związków chemicznych, w tym 6 przynajmniej na 6 poziomie 
przenikania, wymienione na opakowaniu. Rękawice wolne od tiuramów, ftalanów , tiazoli oraz MBT. 
Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Badanie przenikania 
wg. ASTM D 6978-05. OPAKOWANIE KODOWANE KOLOREM W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU po 
100 sztuk 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 
Pakiet 22, poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poniższym opisie: 
Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kolor niebieski, mankiet rolowany, powierzchnia 
zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców. Rękawice o grubości na dłoni 0,08 mm, 
palec 0,12 mm, na mankiecie  min. 0.06 mm. Zgodność z normą EN-455 1-4, AQL 1,0. Rękawice 
oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kat. III z adekwatnym 
oznakowaniem na opakowaniu. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 
ASTM F1671. OPAKOWANIE KODOWANE KOLOREM W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU po 100 
sztuk 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.05.2020 r. Godziny 
składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian  
 

Z poważaniem  
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
          /-/ Grzegorz Bebłowski 

 


