
 

Wrocław, 29.04.2019 r. 
Nr sprawy: USK/DZP/PN-83/2019 

 
Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (5) 

 
Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic 
jednorazowych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i pkt IX ppkt. 1, 2 SIWZ 
informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje: 
 

Zapytanie nr 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 alternatywnych rękawic chirurgicznych neoprenowych 
bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej 
mikroteksturowana, zgodne z normą EN-455-1,2,3 grubość na palcu min. 0,16 mm, AQL max. 0,65, długość min. 
280 mm, sterylizowane radiacyjnie, mankiet rolowany, składane na pół, opakowanie zewnętrzne hermetyczne 
foliowe z teksturowanym listkiem, siła zrywania min. 10 N przed starzeniem. Posiadające badania na 
przenikalność min. 22 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub równoważną, w tym min. amina, aldehyd, 
związek tlenowy, kwasy i 75% Izopropanol (> 40 min), potwierdzone raportem z wynikami badań wykonanymi 
przez niezależne laboratorium. Mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym. Zarejestrowane tylko jako wyrób 
medyczny, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 14001, rozm. 5,5 – 9,0. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 alternatywnych rękawic chirurgicznych lateksowych 
bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej 
mikroteksturowana, zgodne z normą EN 455-1,2,3,  grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, długość 
min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany. Badania na 
przenikalność min. 9 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Opakowanie zewnętrzne, nie składane na pół, 
próżniowe foliowe z teksturowanym listkiem, siła zrywania min. 16 N przed starzeniem, siła zrywania min. 15 N 
po starzeniu.  Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Certyfikat dla 
Wyrobu Medycznego Klasy IIa. Jednocześnie prosimy o odstąpienie, aby rękawice były produkowane zgodnie z 
ISO 14001 - nie istnieje żaden obowiązek prawny wdrażania i certyfikowania się na zgodność z normą ISO 
14001, rozm. 6,0 – 9,0. 
Odpowiedź  
Zgodnie z SIWZ  
 
Zapytanie nr 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 alternatywnych rękawic diagnostycznych nitrylowych do 
badań, cienkich, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1.0 zgodnie z EN 455 (fabryczna 
informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii 
III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na działanie substancji chemicznych zg. z ISO 374-1 - 
Typ B (fabryczna informacja na opakowaniu). Odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 
minut wg ASTM D6978, w tym Cisplatina i Cytarabina - fabryczna informacja na opakowaniu. Rękawice zgodne 
z normami: PN - EN 455, PN – EN 420, ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, ASTM D 6978, EN 16523-1 - fabryczna 
informacja na opakowaniu. Otwór dozujący opakowania wyposażony w 3 pionowe załamania w okienku 
perforacji, który „uchylając się” nie otwiera go w całości co również ogranicza przed kontaminacją ze 
środowiska. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ  
 



 

Zapytanie nr 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 10 prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych 
sterylnych ginekologicznych o długości min. 500 cm, rozmiary S-L. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza 
  
Zapytanie nr 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 12 alternatywnych rękawic diagnostycznych nitrylowych z 
wewnętrzną warstwą z kolagenu i alantoiny, która zapewnia utrzymanie właściwego nawilżenia skóry oraz 
zapobiega transepidermalnej (przez skórę) utracie wody z naskórka. Dodatkowo zawartość allantoiny zapewnia 
natychmiastową regenerację, łagodząc podrażnienia wynikające z pracy w szczególnie niesprzyjających 
warunkach. Właściwości łagodzące kolagenu i allantoiny powodują, iż skóra jest mniej podatna na podrażnienia 
w tym zakażenia mikrobiologiczne. Grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową 
teksturą na palcach. AQL 1,0. Zgodność z normą EN 455 potwierdzone deklaracją zgodności producenta. 
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 16523-1 lub równoważną: min. 8 
substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony. Odporne na min. 14 cytostatyków wg normy ASTM D6978, w 
tym Karmustyny, Winkrystyny, Etopozydu i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. Badania 
na przenikalność wirusów zgodnie z normą ISO 374-5 lub równoważną. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia 
do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w 3 pionowe załamania w okienku 
perforacji, który „uchylając się” nie otwiera go w całości co również ogranicza przed kontaminacją ze 
środowiska. Rozmiary XS-XL.   
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
   
Zapytanie nr 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 14 alternatywnych rękawic diagnostycznych, nitrylowych o 
obniżonej grubości, środek ochrony osobistej kategorii III, Odporne na przenikanie co najmniej 10 substancji 
chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od 
producenta (w tym min. 1 substancja z załacznika A normy 374-1) grubość: na palcu 0,12mm, dłoni 0,08mm, 
mankiecie 0,06mm długość min. 240mm, rolowany mankiet, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na 
palcach, polimeryzowane od strony roboczej chlorowane od wewnątrz. Rozmiar S,M,L - do wyboru 
zamawiającego. Brak zawartości szkodliwych tiuramów oraz MBT  potwierdzone testem HPLC niezależnej 
jednostki. Kolorystyczne oznaczenie opakowań w zależności od rozmiaru. Op. = 200szt. z przeliczeniem 
zamawianej ilości opakowań. Uchwyty naścienne dopasowane do rozmiaru opakowania z możliwością 
wyjmowania rękawic od spodu bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. Ilość uchwytów 
według potrzeb zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza 
   
Zapytanie nr 7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zakresie – rękawice chirurgiczne – dla pozycji od nr 1 potwierdzenia 
wymaganych parametrów technicznych zgodnie z EN 455 najbardziej aktualnymi kartami technicznymi 
producenta. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 8 
Pytania do projektu umowy: 
Prosimy o zmianę § 6 ust. 5 projektu umowy poprzez dodanie in fine: „ z zastrzeżeniem ust. 6” 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 



 

 
Zapytanie nr 9 
Pytania do projektu umowy: 
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 6 ust 6 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%.” UZASADNIENIE: Zmiana 
zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy a mające realny 
wpływ na cenę produktów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 10 
Pytania do projektu umowy: 
Prosimy o zmianę § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez określenie w jego treści, iż należność wskazana w § 6 
będzie regulowana „licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT”, nie zaś „licząc od początku 
miesiąca następnego po miesiącu realizacji dostawy.” 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 11 
Pytania do projektu umowy: 
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do 
wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 7 ust. 2, § 11 ust. 2 oraz do wysokości 10% w § 
11 ust. 1. UZASADNIENIE: Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za 
wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. 
Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, 
ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 12 
Pytania do projektu umowy: 
Prosimy o modyfikację zapisu § 11 ust. 1 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej 
wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej 
umowy. UZASADNIENIE: Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za 
wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. 
Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, 
ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 13 
Pytania do projektu umowy: 
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 10 ust. 3 lit. e) o następującej treści: „nastąpi zmiana stawki 
podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto 
pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 
UZASADNIENIE: W opinii Wykonawcy zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca ze 
zmiany podatku VAT następować powinna bez konieczności spisywania aneksu do umowy, jako następująca ex 
lege 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 



 

Zapytanie nr 14 
Pytania do projektu umowy: 
Prosimy o zmianę § 10 ust. 1 oraz § 14 projektu umowy poprzez dodanie in fine: „ z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 lit 
e)” 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w 
treści oferty. 
 
Pouczenie: 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)       

 
 
 

Z upoważnienia  Dyrektora 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

im. Jana Mikulicza – Radeckiego 
we Wrocławiu 
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