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Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę rękawiczek diagnostycznych  

 
 

Zamawiający poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania: 
 
Pakiet nr 1 poz. 1  
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:  
Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kolor niebieski, mankiet rolowany, powierzchnia 
zewnętrzna gładka z teksturą na końcach palców. Rękawice o grubości na dłoni 0,06 – 0,07 mm, palec 
0,09 – 0,10 mm, na mankiecie 0.05 – 0,06 mm. Zgodność z normą EN-455 1-4, AQL 1,5. Rękawice 
oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kat. I z adekwatnym 
oznakowaniem na opakowaniu. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM 
F1671.  
OPAKOWANIE KODOWANE KOLOREM W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU po 100 sztuk z jednoczesnym 
przeliczenie ilości opakowań.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 
Pakiet nr 1 poz. 2  
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 – 0,11 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.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 
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: 
Przedmiotowe zapisy wskazane są w par 7 umowy 
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