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Warszawa, dnia 23 marca 2020 r. 

ZP/14- 1/2020         

Do wszystkich  
Wykonawców 

 
Dotyczy postępowania:  pn. „Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych do Stołecznego Centrum 
Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o.”  
Znak sprawy: ZP/14/2020. 
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie z art. 
38 ust. 2  Ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn: Dz.U. z 2019,  
poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej.   

 
 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,10mm na palcu, 0,07mm na dłoni oraz min. 

0,05mm na mankiecie? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga asortymentu zgodnie z opisem  

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 455 która jest 

równoważna dla normy ASTM D6319? Pierwsza z nich jest obowiązująca dla wyrobów medycznych na 

rynku europejskim, natomiast ASTM D 6319 – rękawice medyczne nitrylowe na rynku amerykańskim? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 455 

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający wymaga, aby towar dostarczany w ramach postępowania przez Wykonawcę, który 
przedstawi najlepszą ofertę, był dokładnie taki sam, jak próbki o których mowa w SIWZ rozdział IV par 
4.1? 
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu składania próbek i wykreśla ten zapis z SIWZ.  
Wymaga jednak dodatkowych informacji (tj. podania numeru katalogowego) w Formularzu 
asortymentowo-cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ. W związku z powyższym zmianie uległ  Załącznik 
Nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy oraz została zmodyfikowana SIWZ.  
Oba  dokumenty do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.  

 
Pytanie 4: 
Czy w związku z obecną pandemią koronawirusa i zagrożeniem epidemiologicznym Zamawiający 
dopuści złożenie ofert drogą mailową?  
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na składanie ofert w formie elektronicznej i w związku z tym 
zmodyfikował zapisy SIWZ. Dokument po modyfikacji do  pobrania ze strony Zamawiającego.  
 
 
 

http://www.scol.warszawa.pl/


Pytanie 5:  
Czy w związku z dużymi problemami z dostępnością rękawic, wynikającymi z ww pandemii, 
Zamawiający zgodzi się na dostarczanie w razie potrzeb produktu innego, niegorszego niż zaoferowany 
w postępowaniu, co będzie potwierdzone Kartami Danych Technicznych? 
Odpowiedź: Zamawiający zgodzi się na dostarczanie w razie potrzeb produktu innego, niegorszego  niż 
zaoferowany w postępowaniu, co będzie potwierdzone Kartami Danych Technicznych 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’200 z odpowiednim przeliczeniem 
zaoferowanej ilości do 3885 opakowań? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’200 z odpowiednim przeliczeniem 
zaoferowanej ilości do 3885 opakowań 
 
Pytanie7: 
Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę na końcach palców? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę na końcach palców 
 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455 będącą odpowiednikiem amerykańskiej 
normy D6319? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455 
 
Pytanie 9:  
Pakiet 1, poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o lepszych 
parametrach: 
- niższy, lepszy poziom AQL 1,0,  
- większe wydłużenie min. 400% po starzeniu i min 500% przed starzeniem 
- wyższa siła zrywu min. 8N przed i po starzeniu 
- powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców – 

zapewniająca doskonały chwyt 
- zgodność z normą PN EN 420, EN 455 1-4, EN ISO 374 1, 2, 4, 5 i EN 16523-01.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie 10: 
Pakiet 1, poz. 1 
W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu amerykańskiej normy ASTM D 6319 – gdyż 

odpowiednikiem tej normy jest europejska norma EN 455. 
Norma ASTM D 6319 to amerykańska norma potwierdzająca takie właściwości 

rękawic jak: 
- ilość dziur w rękawicach 
- zawartości pudru resztkowego 
- właściwości fizycznych rękawic  
- długość szerokość i siła zrywania 
- zawartość protein.  
Odpowiednikiem tej normy w europejskich standardach jest norma EN 455,  gdzie: EN 455 cz.1 – 
nieobecność dziur, cz.2 – właściwości fizyczne rękawic – długość , szerokość i siła zrywania, cz.3 – 
zawartość protein, zawartość pudru resztkowego. To zgodnie z tą europejską normą każdy producent 
ma obowiązek badać każdą wyprodukowaną serię rękawic. W związku z tym wymóg wprowadzony 
przez Zamawiającego nie ma uzasadnienia merytorycznego, gdyż zgodnie z ustawą o prawie zamówień 
publicznych (art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) Zamawiający 
opisując przedmiot zamówienia w pierwszej kolejności powinien bazować na normach europejskich,  



a w następnej kolejności, gdy nie ma stosownych norm europejskich, bazować na normach 
amerykańskich. Wprowadzenie takiego wymogu przez Zamawiającego preferuje produkt konkretnego 
producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 

 
Pytanie 11: 
Dot. SIWZ – składanie ofert 
Wnosimy o zmianę postanowień SIWZ i dopuszczenie składania ofert w postaci elektronicznej, 
stosownie do postanowień art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, ze zm.).  
 UZASADNIENIE 
Wskazujemy, że w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, zarówno Główny 
Inspektor Sanitarny jak i inne organy odpowiedzialne za zdrowie publiczne w Polsce, w trosce o 
wspólne bezpieczeństwo zdrowotne rekomendują ograniczenie przemieszczania się i przebywania w 
większych skupiskach ludności. W związku z powyższym utrudniona została tak możliwość złożenia 
oferty osobiście (poprzez zakaz odwiedzin), jak i  obniżyła się jakość doręczeń realizowanych za 
pośrednictwem operatorów pocztowych (gdyż doręczyciele obawiają się doręczenia przesyłek 
bezpośrednio odbiorcom). Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do postanowień ww. ustawy 
Prawo zamówień publicznych oferta elektroniczna jest nie tylko równa pisemnej, lecz wręcz jest 
rekomendowaną formą kontaktu wykonawcy z zamawiającym. 
Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na powyższą zmianę zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie 
terminu składania ofert na min. 01.04.2020r. 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę i w związku z tym zmodyfikował zapisy SIWZ. Dokument  
do  pobrania ze strony Zamawiającego.  
 
Pytanie 12: 
WZÓR UMOWY  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego 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.  
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: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy. W związku z powyższym zmianie 
uległ  Załącznik Nr 7 do SIWZ – wzór umowy. Do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. 



Pytanie 13: 
Czy w związku z obecną sytuacją związaną z wprowadzeniem na obszarze RP stanu zagrożenia 
epidemicznego Zamawiający odstąpi od wymogu zapisanego w SIWZ w Rozdziale VI punkt. 4.1: *4.1 
Próbki - po 1 szt. opakowań każdego oferowanego asortymentu (rozmiary: S,M,L). Próbki na wniosek 
Wykonawcy zostaną zwrócone za wyjątkiem oferty wygranej, gdzie próbki stanowić będą wzór do 
porównania dostaw z asortymentem oferowanym w postępowaniu - dostarczyć wraz z ofertą.* 
W naszej opinii Karty danych technicznych potwierdzą wymagania stawiane oferowanym 
asortymentom jednocześnie umożliwiając naszym służbom logistycznym skoncentrowanie się na 
realizacji zamówień płynących od naszych klientów w zakresie wyrobów medycznych niezbędnych  
w obecnej sytuacji walki z pandemią. 
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu składania próbek i wykreśla ten zapis z SIWZ.  
Wymaga jednak dodatkowych informacji (tj. podania numeru katalogowego) w Formularzu 
asortymentowo-cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ. W związku z powyższym zmianie uległ  Załącznik 
Nr 2 do SIWZ oraz została zmodyfikowana SIWZ. Oba  dokumenty do pobrania ze strony internetowej 
Zamawiającego.   
 
Pytanie 14: 
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:  
a) pakowanych a’200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań;  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – Patrz odpowiedź na Pytanie nr 6. 
 
b) wydłużenie lepsze od wymaganego, w przedziale 430 % – 563 %.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 
c) prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc cyt. „poziom chwytności 5 zgodnie  
z PN EN 420 +A1” .  
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli poziom chwytności zgodny z Normą  PN EN 420. 
 
 
Zamawiający informuje również, że z względu na zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
zamówienia przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Szczegóły w tym zakresie zawiera 
Modyfikacja SIWZ oraz  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Do pobrania ze strony internetowej 
Zamawiającego.  
 
 

 
 
ZARZĄD SCOL Sp. z o. o. 
/podpisy na oryginale/ 

 
 
 
 
 
Sporządziła:  
M.Ludwiszewska 
 
 


