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Nr postępowania SZP-332-51PN/2020                                      Olsztyn, dnia 10-08-2020r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego: Wyroby medyczne z włókniny, maseczki 

medyczne, rękawice diagnostyczne. 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2019r.  poz. nr 1843 z p. zm.)  
Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie  wyjaśnia treść 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ 

 
 

 

 

Pytanie nr 1. Zadanie nr 2, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania maski medycznej typu II R, wykonana z 

trzech warstw włókniny polipropylenowej, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z wkładką modelującą na nos, z 

zakładkami w części centralnej umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maska zgodna z normą 

PN-EN 14683:2019, chroniąca otoczenie przed zanieczyszczeniami fizycznymi, m. in. złuszczonym 

naskórkiem, włosami, jak również przed czynnikami infekcyjnymi (skuteczność filtracji bakteryjnej min. 98% 

BFE), ciśnienie różnicowe < 60 Pa/cm2, czystość mikrobiologiczna maks. 30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. 

Maska mocowana za uszy, za pomocą nie uciskających, elastycznych uchwytów. Wymiary maski: długość 

17 cm x szerokość 10 cm (±1cm), długość wkładki modelującej 9cm (±1cm). Maski pakowane po 30 szt. 

Odpowiedź ad. 1: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania 

produktów o parametrach  jak w pytaniu. W odniesieniu do ilości próbek – wymagane są minimum 3 

opakowania po 30 szt.   
 

Pytanie nr 2. Zadanie nr 2, poz. 1. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości dołączenia próbek do oferty 2 op., po 30 szt. w celu 

oceny kryteriów oceny ofert. 

Odpowiedź ad. 2. Patrz odpowiedź ad. pytanie nr 2. Patrz odpowiedz ad. pytanie nnr 1.  

 

 

Pytanie nr 3. 

1) Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w § 10 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom 

rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego 

zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” 

2) W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych 

pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o 

dodanie w § 8 wzoru umowy proponowanego zapisu: 

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia  kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie  

z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia 

i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”. 

3) Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu: 
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„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.” 

Odpowiedź ad. 3 poz. 1, 2, 3 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 

 

 

 

Pytanie nr 4. Zadanie 4 

1) Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne oznakowane jako wyrób medyczny, wykonane 
z nitrylu, bezpudrowe, mankiet rolowany, teksturowane na końcach palców, grubość rękawic na palcu min. 
0,08mm, na dłoni min. 0,06mm. Rękawice zgodne z EN 455, ASTM F1671. Rękawice po procesie chlorowania. 
AQL=1,5. Na każdym opakowaniu nadruk serii i data ważności. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie dla 
każdego rozmiaru. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. I. 

2) Prosimy o dopuszczenie możliwości przeliczenia ilości sztuk na opakowania a’100 lub a’200 i podania ceny 
jednostkowej netto za 1 op. 

3) Prosimy o zmniejszenie ilości próbek do 1 op. w rozm. M lub L. 

4) Prosimy o określenie łącznej ilości sztuk rękawic, ponieważ występuje rozbieżność w SIWZ. 

Odpowiedź ad. 4 poz. 1 - Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania 

produktów o parametrach  jak w pytaniu. 

Odpowiedź ad. 4 poz. 2 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ w zakresie zawartości opakowań. Wymaga się 

opakowania a’ 100.  

Odpowiedź ad. 4 poz. 3 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ 

Odpowiedź ad. 4 poz. 4 – ulega sprostowaniu zapis w tabeli zad. nr dot. ilości łącznej zamawianych 

rękawic. Powinno być sto dwadzieścia pięć tysięcy szt. (125 000) 

 

Pytanie nr 5. Zwracamy się z prośbą 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. 
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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 ad. 5  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 

 

Pytanie nr 6. ZADANIE NR 2 

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek medycznych typu II R, 4 warstwowych, 
ciśnienie różnicowe <60 kPa/cm². Maski pakowane są po 10 sztuk w torebki papier/folia, a następnie 5 
torebek zapakowanych jest w pudełko kartonowe.  
Pozostałe parametry masek zgodne z SIWZ. 

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek w Zadaniu nr 2 
na    1 opakowanie a’ 50 szt. maseczek. 

Odpowiedź ad. 6 poz. 1, 2 Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania 

produktów o parametrach  jak w pytaniu. W odniesieniu do ilości próbek – wymagane są minimum 3 

opakowania po 30 szt.  lub 2 kartoniki po 50 szt. 

 

Pytanie nr 7. ZAPISY SIWZ 

PROJEKT UMOWY 

1. Wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez wprowadzenie nowego paragrafu regulującego  skutki 
wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony 
umowy. Proponowane brzmienie: 

Siła Wyższa 
a) Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z 

działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk 
żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają 
żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła 
wyższa).  

b) Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły 
wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i 
ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na 
wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki 
przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.  

c) Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w 
jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających 
do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.  

d) Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas 
działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie 
są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W 
czasie istnienia utrudnień  w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w 
szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony 
umowy kosztami zakupów interwenycjnych.  

e) W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują 
się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. 
Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

Odpowiedź ad. 7  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 

 

 

PYTANIE nr 8 – zadanie 2: 
Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej, maseczki na twarz o poniższych parametrach:  
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Odpowiedź ad. 8: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania 

produktów o parametrach  jak w pytaniu.  

 

PYTANIE nr 9  
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy 

do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? 

Odpowiedź ad. 9  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie nr 10. Zadanie nr 1 poz. 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu? 

Odpowiedź ad. 10  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 

Pytanie nr 11. Zadanie nr 1 poz. 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka o gramaturze 10g? 

Odpowiedź ad. 11  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 

Pytanie nr 12.Zadanie nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski zgodnej z z norma 14683? 

Odpowiedź ad. 12 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. Patrz również odpowiedzi powyżej.  
 

Pytanie nr 13. Zadanie nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski zgodnej z z norma 14683? 

Odpowiedź ad. 13  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. Patrz również odpowiedzi powyżej 

 

 
                                                                       (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                  Piotr Wichowski 
        Kierownik Sekcji  zamówień publicznych WSSD 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


