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Katowice, dn. 13.04.2017r 

 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę artykułów ochrony indywidualnej.   
                     Nr sprawy: ZP-17-023UN 
    

                    
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następującej odpowiedzi : 
   
Pyt. 1  
pakiet 3 - Prosimy o dopuszczenie maski chirurgicznej hipoalergicznej wykonanej z min. trzech warstw 
włóknin – (w częściach  zewnętrznych  z celulozy),  wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie 
się maski do kształtu twarzy, na troki mocowane na szerszej części maski, nie zawierająca barwników. 
Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie 
zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana po 50 szt. w kartoniki                              
z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Odp.:  Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 2 pakiet 7  
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic  o grubość na dłoni min. 0,185 ± 0,02 mm, na mankiecie 
min. 0,145 mm. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od 
producenta. Odp.:  Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.  
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy 
wynoszącej na dłoni min. 0,19mm, na mankiecie min. 0,16 mm. Odp.:  Zamawiający podtrzymuje swoje 
wymagania określone w SIWZ. 
 
Pyt. 3 pakiet 8  
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy 
wynoszącej na palcu min. 0, 21mm. Odp.:  Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.  
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poziomu AQL ≤ 1,0. Odp.:  Zamawiający podtrzymuje swoje 
wymagania określone w SIWZ. 
 
Pyt. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 rękawice chirurgiczne z lateksu 
o grubości na dłoni 0,20 mm +/- 0,01 mm, oraz na mankiecie 0,18 mm +/-0,01mm. Odp.:  Zamawiający nie 
wyraża zgody. 
 
Pyt. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 rękawice chirurgiczne z lateksu 
o długości min. 285mm. Odp.:  Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ. 
 
Pyt. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 rękawice chirurgiczne z lateksu 
posiadające mankiet rolowany. Odp.:  Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 rękawice chirurgiczne z lateksu 
posiadające mankiet rolowany i opaskę samoprzylepną. Odp.:  Zamawiający dopuszcza wyłącznie rękawice 
z prostym mankietem i opaska samoprzylepną.  
 
Pyt. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 1 rękawice chirurgiczne z lateksu 
o długości min. 285mm. Odp.:  Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.  
 
Pyt. 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 1 rękawice chirurgiczne z lateksu 
w rozmiarach od 6,0 do 9,0. Odp.:  Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 10  
pakiet 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego, którego 
odporność na przenikanie płynów na rękawach wynosi 194 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odp.:  Zamawiający  dopuszcza. 



str. 2 

 

Pyt. 11  
pakiet 3 Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu znajdowało się oznaczenie spełniania normy 14683? 
Odp.: Swoje wymagania Zamawiający określił w SIWZ i nie wymaga niczego poza tym, co w SIWZ zostało 
wyspecyfikowane 
 
Pyt. 12  
pakiet 4 Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu znajdowało się oznaczenie spełniania normy 14683? 
Odp.: Swoje wymagania Zamawiający określił w SIWZ i nie wymaga niczego poza tym, co w SIWZ zostało 
wyspecyfikowane 
 
Pyt. 13  
pakiet 5 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartucha chirurgicznego z miękkiej i przewiewnej 
włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami z laminatu dwuwarstwowego w części przedniej i na 
rękawach o gramaturze 40g/m2, który spełnia pozostałe parametry i wymagania SIWZ? Odp.:  Zamawiający 
podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.  
 
Pyt. 14  
pakiet 5 
Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy fartucha połączone były szwem ultradźwiękowym?             
Odp.:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie połączenia..  
 
Pyt. 15  
pakiet 5 Czy Zamawiający wymaga aby potwierdzenie spełniania normy PN EN 13795 znajdowało się także 
na metce fartucha? Odp.: Swoje wymagania Zamawiający określił w SIWZ i nie wymaga niczego poza tym, 
co w SIWZ zostało wyspecyfikowane 
 
Pyt. 16  
pakiet 5 Czy Zamawiający wymaga aby wzmocnienie w przedniej części fartucha sięgało do jego dolnej 
krawędzi? Odp.:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza  
 
Pyt. 17  
pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany w opakowanie pojedyncze papierowo-foliowe? 
krawędzi? Odp.:  Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 18  
pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciami na rzep 2cm x 5cm -  2cm x 13cm?  
 Odp.:  Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 19  Pytania dotyczące projektu umowy: 
1. Zważywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) 

Zamawiający na pewno zamówi? 
       Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. 

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 
1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia 
przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku 
nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 
maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień 
umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza 
wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem 
zamówienia”. Odp.: Zamawiający podane ilości określił na podstawie dotychczasowego zużycia                        
i w takich ilościach zamierza zrealizować zamawiany asortyment. Jednakże Zamawiający nie wie jacy 
pacjenci będą hospitalizowani w okresie związania umową i jakich artykułów będą potrzebowali, 
dlatego też Zamawiający nie jest w stanie określić faktycznego zużycia  

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem 
„zwłoki”? Odp.: Zamawiający ni wyraża zgody. 

        Uzasadnione jest aby kara była naliczana 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. Zgodnie                             
z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna 
należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc 
tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” 

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto przedmiotu 
umowy określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej 
części umowy”? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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       Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej 
części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy 
po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do 
wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części 
umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby 
zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby § 5 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego 
wykonywania umowy”? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

      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 zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania 
umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które 
są niekorzystne dla obu stron. 
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