
1 

 

 

 
OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 14/PN/2020 

 
 

 

Z dnia: 24-09-2020 
 
Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  
www.szpitaletczewskiesa.pl 

Uwaga, jeśli Zamawiajacy dopuscił asortyment wskazany w zapytaniach poniżej,  

w przypadku złożenia oferty na ten asortyment, sugeruje się czytelne zaznaczenie pod 

tabelami  (Formularze asortymentowo – cenowe) dla danego pakietu, znajdującymi się w 

załaczniku nr 3 do SIWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, faktu, że Wykonawca 

składa swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (należy wskazać numer 

pytania w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - cenowych, 

których pytanie / pytania dotyczą. Zamawiający nie może mieć wątpliwości jakiego 

rodzaju asortyment jest oferowany przez Wykonawcę. Wątpliwości Zamawiajacego  

w tym zakresie nie będą rozstrzygane na korzyść Wykonawcy.  

Wszelkie ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi wskazanymi w SIWZ 

przez Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 1.  

Do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 ( Pakiet nr 3, poz. 6) 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ tj.  testy z czasem 

odczytu 20 minut kompatybilne z posiadanym sterylizatorem? Inkubator kompatybilny z 

testami zostanie dostarczony bezpłatnie przy dostawie testów. 

 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytania 2.  

2.1. Pakiet 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 jednorazowych rękawic 

diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i 

zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na 

prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z 

dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni 

min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 

455-2 > 6,0N.  Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę 

notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący 

zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako 

wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na 
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penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na 

penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN 

ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację 

cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z 

wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14000, OHSAS. 

Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane 

po 100 szt.  

 

2.2. Pakiet 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do procedur najwyższego 

ryzyka, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców, pasujące na prawą i 

lewą dłoń, dł. min. 300 mm, z niebieskiego nitrylu ,grubość na palcu 0,15+/-0,01mm, siła 

zrywania przed starzeniem ≥ 8,7 N, AQL po zapakowaniu < 1,5, zgodne z ISO 13485, ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EN 455, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, ASTM 

F1671, EN 388, zgodnych z rozporządzeniem 1935/2004 i dopuszczonych do kontaktu z 

żywnością. Pakowane po 100 szt dla rozmiarów S-L i po 90 szt dla rozmiaru XL. 

 

2.3. Pakiet 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych klasy I zgodnie z 

Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC i kategorii I zgodnie z Dyrektywą o Środkach 

Ochrony Osobistej 89/686/EEC. 

 

2.4. Pakiet 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy  o grubości palec, dłoń - 0,08 

±0,02 mm, mankiet min. 0,05 mm. 

 

Odpowiedz:  

Ad. 2.1. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 2.2. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 2.3. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 2.4. Zamawiający dopuszcza 

 

Pytania 3.  

Dotyczą: Pakiet 10, poz. 1-6 

 

3.1. Czy zamawiający dopuszcza się i wymaga fartuch wykonany z włókniny 

polipropylenowej SMS 43 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu? 

 

3.2. Czy wymaga się pakowania w torebkę PE? 

 

3.3. Czy wymaga się wyrobu niesterylnego? 

 

3.4. Czy zamawiający wymaga aby oferowane produkty spełniały wymogi zgodne z dyrektywą 

93/42/EWG i 2007/47/WE? 

 

3.5. Czy zamawiający wymaga aby produkty były zgodne z normą EN ISO 9001; EN ISO 

13485; EN ISO 14971;EN ISO 13795; EN ISO 11737; EN 868-5; ISO 11607;  EN ISO 11135; 

EN 1041; EN980? 
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Odpowiedz:  

Ad. 3.1. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 3.2. Zamawiający wymaga pakowania w torebkę PE 

Ad. 3.3. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający nie zawarł takiego warunku, a 

zatem dopuszczony jest zarówno wyrób sterylny jak i niesterylny.  

Ad. 3.4. Postępować zgodnie ze SWIZ. Zamawiający w sposób czytelny określił wymogi 

co do przedmiotu zamówienia w SIWZ 

Ad. 3.5. Patrz odp. na pyt. 3.4., powyżej. 

 

Pytania 4.  

4.1. Pakiet 8 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: powierzchnia zewnętrzna 

mikrochropowata z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm+/-0,01, 

średnia siła zrywu przed starzeniem 7N potwierdzona raportem z badań producenta wg. 

EN455, wolne od m.in. tiuramów, MBT, DPT, TMTD, ZPMC, BHA (z wyłączeniem 

tiomocznika)? 

 

4.2. Pakiet 8 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’200, z odpowiednim 

przeliczeniem zaoferowanej ilości? 

 

4.3. Pakiet 8 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: powierzchnia zewnętrzna 

teksturowana na palcach, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, grubość na palcu 0,17mm+/-

0,02, przebadane na min. 20 substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3? 

 

4.4. Pakiet 8 pozycja 2 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 474, gdyż nie dotyczy ona 

rękawic medycznych? 

 

4.5. Pakiet nr 10, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści ubranie w rozmiarze XXL, spełniające pozostałe wymagania 

SIWZ? 

 

Odpowiedz:  

Ad. 4.1. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 4.2. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 4.3. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 4.4. Tak, Zamawiający odstępuje od tego wymogu 

Ad. 4.5. Tak, Zamawiający dopuszcza ubranie w rozmiarze XXL, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ. 
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Pytanie 5.  

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr  7 poz. 4   (Levosimendan 2,5mg/ml- 5ml x 1 fiol)  do 

oddzielnej grupy, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a tym samym 

ofert korzystniejszych cenowo? 

 

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytanie 6.  

Pakiet nr 10 poz. 7 

W związku z trwającą pandemią Covid19 i problemem z dostępnością włókniny SMS prosimy 

Zamawiającego o dopuszczenie koszul z włókniny polipropylenowej,  gramatura 40 g/m2,  

kolor niebieski. 

 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza koszule z włókniny polipropylenowej,  gramatura 

40 g/m2. 

 

Pytanie 7.  

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 1 Cymetydyna 200mg/2 ml x 10 amp – brak produkcji leku, 

prosimy o informację czy wycenić podając ostatnią cenę zakupu czy nie należy wyceniać 

wcale ? 

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SWIZ. Wycenić ostatnią dostępną ceną (pkt. 6 

dodatkowych wymagań określonych w zał. nr 3 do SIWZ) 

 

Pytania 8.  

8.1. Do treści §1 ust.8 i §3 ust.6 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z 

przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez 

Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 

  

8.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §3 ust.1 ppkt a) i b) poprzez 

zapis o naliczaniu ewentualnych kar za każde opóźnienie dostawy w wysokości nie większej 

niż 1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień? 

  

8.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §3 ust.1 ppkt c) poprzez 

zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości netto 

NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 

  

8.4. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki 

„niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 

1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 

28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy 

Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia 

umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? 
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8.5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń 

cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących 

postaci: 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

- weksla in blanco wraz z deklaracją; 

- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 

- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego lub w jakiejkolwiek innej formie 

stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego 

otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub 

upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne 

ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego 

lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w 

całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, 

prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający 

zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo 

upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). 
 

Odpowiedz:  

Ad. 8.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 8.2. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, że dostawy mają być 

realizowane dla Szpitala, a zatem dla instytucji, w której życie i zdrowie Pacjentów ma 

priorytetowe znaczenie. Wykonawca powinien mieć tego świadomość.  

 

Ad. 8.3. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, że dostawy mają być 

realizowane dla Szpitala, a zatem dla instytucji, w której życie i zdrowie Pacjentów ma 

priorytetowe znaczenie. Wykonawca powinien mieć tego świadomość. 

 

Ad. 8.4. Postępować zgodnie ze SIWZ. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ 

 

Ad. 8.5. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

 

 

Pytania 9.  

9.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie 

należy do żadnej grupy kapitałowej? 

 

9.2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat 

systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? 

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami i normami. 
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9. 3. Dotyczy pakietu nr 4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uściślenie czy chodzi o 

taśmy szerokości 18mm czy 24mm? 

 

9.4. Dotyczy pakietu nr 4. Czy Zamawiający wymaga, aby taśma posiadała minimalną 

przyczepność do stali na poziomie 8,2N/25mm? Oraz wytrzymałość minimum 87N/25mm? 

Takie parametry gwarantują optymalną siłę sklejania zabezpieczanych pakietów. 

 

9.5. Dotyczy pakietu nr 4. Czy Zamawiający wymaga aby taśma nie zawierała ołowiu ani 

lateksu? 

 

Odpowiedzi:  

Ad. 9.1. Tak.  

Ad. 9.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 9.3. Chodzi o taśmy 18 mm. 

Ad. 9.4. Tak. Zamawiający wymaga 

Ad. 9.5. Tak. Zamawiający wymaga 

 
Zatwierdził: Kierownik Zamawiającego - Maciej Bieliński 


