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Dotyczy: zapytania ofertowego SZP 3820-38/20 na dostawę środków ochrony osobistej 

 

W związku  z otrzymanym zapytaniami dot. opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający udziela 

odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści na złożenie oferty na maski chirurgiczne IIR - posiadające 

BFE 99,9 %, są produkowane w Polsce oraz posiadają wszystkie badania, dokumenty dopuszczające 

do obrotu ? Maski te są zgodne z normą EN14683:2019 + AC  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 na złożenie oferty na maski chirurgiczne IIR 

posiadające BFE 99,9 % zgodne z normą EN14683:2019 + AC pozostałe zapisy SIWZ bez zmian

2. Pakiet  4 

Czy Zamawiający dopuści Fartuch higieniczny wykonany z tkaniny polipropylenowej o gramaturze 

min 30 g/m2 , rękaw zakończony elastyczną gumką, wiązany z tyłu i przy szyi na troki. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze min 30 g/m2 rękaw zakończony 

elastyczną gumką, wiązany z tyłu i przy szyi na troki. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

3. Pakiet 4 

Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony elastyczną gumką? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  rękaw zakończony elastyczną gumką. 

4. Pakiet 4 

Czy zamawiający dopuści gramaturę min 30g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze min 30 g/m2. 

5. Pakiet  5 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny PP+PE? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny PP+PE. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

6. Pakiet 5 

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastyczną gumką? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  rękaw zakończony elastyczną gumką. 

7. Czy zamawiający dopuszcza Fartuch higieniczny z mankietem poliestrowym PP 30 g ? (Pakiet 4 ) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch higieniczny o gramaturze min 30 g/m2 z mankietem 

poliestrowym. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

8. Czy zamawiający dopuszcza 1 szt próbkę asortymentu, który pasuje specyfikacją do 2 pakietów ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 1 szt próbkę asortymentu, który pasuje specyfikacją do 2 

pakietów. Zamawiający oczekuje zgodnie ze specyfikacją dwóch różnych produktów w pakiecie 4 – 

fartucha medycznego natomiast w pakiecie 5 – fartucha barierowego . Szczegółowy zapis oczekiwań 

zamawiającego w SIWZ. 

9. Pakiet 10 

Czy zamawiający dopuści gogle wykonane z poliwęglanu? 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gogle wykonane z poliwęglanu. Pozostałe zapisy SIWZ bez 

zmian. 

10. Pakiet 10 

Czy zamawiający dopuści bez sznurka/gumki w zestawie, jednak z możliwością przymocowania 

sznurka/gumki i noszenia na szyi? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza gogli  bez sznurka/gumki w zestawie. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SIWZ. 

11. Pakiet 10 

Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne o parametrach: 

a) materiał: poliwęglan 

b) regulacja długości ramion 

c) plastikowe elastyczne, regulowane zauszniki 

d) ramka w kolorze czarnym/granatowym 

e) możliwość przymocowaniu sznurków i noszenia na szyi 

f) klasa optyczna 1 

g) norma: EN166, kat. II, zdjęcie poglądowe poniżej? 

 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

12. Dotyczy Pakiet na 12 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  doprecyzowanie przedmiotu 

zamówienia, mianowicie czy Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych 

czy bezpudrowych? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękawic bezpudrowych lub lekko pudrowanych ( Pozostałe 

zapisy SIWZ bez zmian 

13. Pakiet 1 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op - 50szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

14. Pakiet 2 

Czy Zamawiający dopuści półmaski z pełnym wytłoczeniem normy na każdej masce oraz CE z innej 

jednostki notyfikowanej niż wskazana przez Zamawiającego? 

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

15. Pakiet 4 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, 

wiązany w pasie i przy szyi na troki? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

16. Pakiet 5 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany w całości z podfoliowanej włókniny polipropylenowej 



o gramaturze 35g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

17. Pakiet 5 

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch sterylny? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga fartucha sterylnego. 

18. Pakiet 5 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS posiadający nieprzemakalne 

wstawki z przodu i na rękawach o łącznej gramaturze 75g/m2? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

19. Pakiet 11 

Czy Zamawiający oczekuje rękawic chirurgicznych? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękawic jałowych lateksowych diagnostycznych, dopuszcza 

rękawice chirurgiczne. 

20. Pakiet 11 

Prosimy Zamawiającego o informację czy oczekuje 8000 par rękawic? 

Odpowiedź:  Zamawiającego o informację czy oczekuje 8000 par rękawic zgodnie z treścią opisu 

przedmiotu zamówienia. 

21. Pakiet 12 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL ≤1,5? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

22. Pakiet 4 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha medycznego z włókniny typu SMMMS o 

gramaturze 35g/m2, (długość dla rozmiaru M 120 cm+/-2cm, pozostałe rozmiary odpowiednio 

dłuższe), zawinięty w serwetę włókninową oraz pakowany z dwoma ręcznikami, pozostałe 

parametry zgodne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  fartuch medyczny  z włókniny typu SMMMS o gramaturze 

35g/m2, (długość dla rozmiaru M 120 cm+/-2cm, pozostałe rozmiary odpowiednio dłuższe), 

zawinięty w serwetę włókninową oraz pakowany z dwoma ręcznikami, pozostałe parametry zgodne 

z SIWZ 

23. Pakiet 4 

Proszę o podanie zapotrzebowania dla poszczególnych rozmiarów? 

Odpowiedź: Zapotrzebowanie będzie  dotyczyło rozmiarów S,M,L,XL – wybór rozmiaru w 

zależności od potrzeb zostanie określony każdorazowo przez Zamawiającego przy składaniu 

zamówienia 

24. Pakiet 5 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha ochronnego barierowego z włókniny typu SMMMS 

o gramaturze 35g/m2, wzmocnionego w części przedniej na długości 50-100cm i ¾ rękawach 

dwuwarstwowym oddychającym laminatem PP+PE o gramaturze 40g/m2 (długość dla rozmiaru M 

120 cm+/-2cm, pozostałe rozmiary odpowiednio dłuższe), zawinięty w serwetę włókninową oraz 

pakowany z dwoma ręcznikami, pozostałe parametry zgodne? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

25. Pakiet 5 

Proszę o podanie zapotrzebowania dla poszczególnych rozmiarów? 

Odpowiedź: Zapotrzebowanie  będzie dotyczyło rozmiarów S,M,L,XL – wybór rozmiaru w 

zależności od potrzeb zostanie określony każdorazowo przez Zamawiającego przy składaniu 

zamówienia. 

26. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II, zgodnych z wymaganiami 

normy PN-EN14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i 

czystością mikrobiologiczną na poziomie maximum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-

1?   



W ostatnim czasie, na rynku medycznym  pojawiło się dużo ofert na maski, które nie spełniają 

wymogów wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych . 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  masek medycznych typu II, zgodnych z 

wymaganiami normy PN-EN14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem 

różnicowym 25 Pa i czystością mikrobiologiczną na poziomie maximum 30 Cfu/g zgodnie z normą 

PN-EN ISO 11737-1. 

 

27. Pytania do Umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych  zapisów: 

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 iktóre 

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. 

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. 

Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony 

postanowiły inaczej. 

 

14. 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

15. Pytania dotyczące treści umowy: 

1. Czy Zamawiający zgadza się aby do  wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% 

zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; 

bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych 

przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia 

zmiany cen w aneksie do umowy”? 

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie 



akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 

2. Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany      

obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

3. Zważywszy na treść § 2 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (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. 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto umowy 

wskazanej w § 4 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto 

niezrealizowanej części umowy”? 

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. 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało 

zastąpione słowem "zwłoki"? 

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione 

przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie 

ma uzasadnienia rozszerzania 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 wykonaniu umowy (art. 

483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu 

umowy." 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

 

Dyrektor Zakładu 


