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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/33/08    zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę rękawic i osłonek medycznych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty dostarczenia towaru 
 i otrzymania faktury. 

Zgodnie z ustawą z dn. 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
(Dz.U. nr 139 poz. 1323 z późn. zm) – „Art. 5. Jeżeli strony w umowie przewidziały termin 
zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy 
od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi 
faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego.”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy. Nie 
istnieje zakaz umownego ustalania dłuższego niż 30-dniowy terminu płatności w żadnym  
z obowiązujących przepisów, wręcz przeciwnie, art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.  
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dopuszcza ustalanie przez strony  
w zawieranych umowach terminu płatności dłuższego niż 30-dniowy. Ustalając dłuższy niż 
30 dni termin płatności zamawiający musi założyć obowiązek zapłaty odsetek ustawowych 
począwszy od 31 dnia do 90 dnia (w tym przypadku) – na żądanie wykonawcy. Takie 
rozwiązanie jest dla zamawiającego jedynym możliwym do przyjęcia, zważywszy na jego stan 
finansowy i przy uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem 
zauważyć, że pomimo, iż kontrahent nabywa prawo do żądania odsetek po upływie 30 dni od 
daty spełnienia świadczenia niepieniężnego, to ustalony w umowie 90-dniowy termin 
płatności należności głównej jest terminem obowiązującym między stronami. Oznacza to, że 
kontrahent nabywając roszczenie o zapłatę odsetek nie nabywa jednocześnie roszczenia  
o zapłatę ceny za towar. W tym zakresie jego roszczenie staje się wymagalne wraz z upływem 
90 dni od daty wykonania swego zobowiązania. 
Taki przyjęty system rozliczeń za zakupiony towar przedstawia dla zamawiającego 
najkorzystniejszy bilans ceny – zważywszy na dotychczasowe zobowiązania, brak możliwości 
pozyskania kredytu oraz realne warunki w jakich funkcjonuje zamawiający. 
 

 
 
Z poważaniem 

        Dyrektor 
        Leszek Bonna 
            
       
M.C. 
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Chojnice, 25 września 2008 r. 
 
 

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/33/08     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę rękawic i osłonek medycznych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 4 dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe 
sterylizowane radiacyjnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 rękawice chirurgiczne bezpudrowe 
sterylizowane radiacyjnie. 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 5 dopuści rękawice chirurgiczne ortopedyczne, 
bezpudrowe, chlorowane, niesilikonowane, z wewnętrzną warstwą poliuretanową pakowane podwójnie 
o wzmocnionych ściankach? 
Zastosowanie zestawu dwóch par powoduje zmniejszenie ryzyka zakażenia o 50 %. Zastosowanie 
dużego kontrastu kolorystycznego między rękawicą wierzchnią a wewnętrzną powoduje szybkie 
wykrycie ewentualnego uszkodzenia rękawicy wierzchniej (pozostaje wtedy druga rękawica, która 
zabezpiecza przed zakażeniem). 
Odpowiedź: Zamawiający we wskazanej wyżej pozycji nie zmienia postanowień zawartych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści rękawice chirurgiczne syntetyczne, 
neoprenowe, chlorowane, niesilikonowane, z wewnętrzną warstwą poliuretanową, z rolowanym 
mankietem spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający we wskazanej wyżej pozycji nie zmienia postanowień zawartych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7 dopuści rękawice sekcyjne, o długości 305 mm, 
z rolowanym mankietem spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 7 rękawice sekcyjne,  
o długości 305 mm, z rolowanym mankietem spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 5: dotyczy poz. nr 1  
 - Czy rękawice mają posiadać mikroteksturowanie z widoczną teksturą na końcach palców 
ułatwiające użytkownikowi korzystanie z rękawic podczas wykonywania zabiegów?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby rękawice posiadały mikroteksturowanie z widoczną 
teksturą na końcach palców ułatwiające użytkownikowi korzystanie z rękawic podczas wykonywania 
zabiegów 
- Czy na opakowaniu fabrycznym ma widnieć informacja o poziomie AQ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby na opakowaniu fabrycznym widniała informacja o poziomie 
AQ. 
 
Pytanie nr 6: dotyczy poz. nr 2 
- Czy Zamawiający dopuści rękawice z wewnętrzną powłoką polimerową ułatwiającą ich zakładanie?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ękawice z wewnętrzną powłoką polimerową ułatwiającą ich 
zakładanie. 
- Czy na opakowaniu fabrycznym ma widnieć informacja o poziomie AQ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby na opakowaniu fabrycznym widniała informacja o poziomie 
AQ. 
 
Pytanie nr 7: dotyczy poz. nr 3 
Czy rękawice mają być pakowane podwójnie – wewnętrzna warstwa papier, zewnętrzna warstwa 
pikowana próżniowo – folia, co zapewnia możliwość wizualnej oceny jałowości rękawic oraz by rękawice 
posiadały podłużne i poprzeczne wzmocnienia mankietu minimalizujące możliwość powłoki rękawicy 
podczas jej zakładania? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w pozycji nr 3 wyżej wymienionych zmian. 
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Pytanie nr 8: dotyczy poz. nr 4 
Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylizowane radiacyjnie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice sterylizowane radiacyjnie. 
Pytanie nr 9: dotyczy poz. nr 5 
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezpudrowych niechlorowanych o grubości ścianki 
0,32 mm z wewnętrzną warstwą bezlateksową ułatwiającą włożenie rękawicy, które są dużo 
bezpieczniejsze i bardziej ubogie w środki drażniące niż rękawice chlorowane. Intensywne chlorowanie 
i nie stosowanie warstw polimerowych jest przestarzałą technologią, rękawice są słabsze mechanicznie, 
łatwiej się rwą a pozostałości chloranów często powodują podrażnienia skóry. 
Odpowiedź: Zamawiający we wskazanej wyżej pozycji nie zmienia postanowień zawartych w SIWZ. 
- Czy rękawice maja posiadać rolowany brzeg mankietu oraz podłużne i poprzeczne wzmocnienia 
zapobiegają zsuwaniu się rękawicy w trakcie zabiegu?  
Odpowiedź: Zamawiający we wskazanej wyżej pozycji nie zmienia postanowień zawartych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 10: dotyczy poz. nr 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezpudrowych neoprenowych niechlorowanych ze 
wzmocnionym mankietem bez opaski przylepnej z wewnętrzną warstwą bezlateksową ułatwiającą 
włożenie rękawicy, które są dużo bezpieczniejsze i bardziej ubogie w środki drażniące niż rękawice 
chlorowane. 
Odpowiedź: Zamawiający we wskazanej wyżej pozycji nie zmienia postanowień zawartych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 11: dotyczy zadnia nr 1 poz. 1, 3 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z zadania nr 1. Te dwie pozycje zawierają rękawice 
standardowe. Zaproponowana zmiana umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym 
większej ilości Wykonawców oraz złożenia korzystniejszych ofert na ww. pozycje. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 12: dotyczy zadnia nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści składanie ofert tylko na powyższą pozycję w celu umożliwienia złożenia 
konkurencyjnej cenowo oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 13: dotyczy zadnia nr 1 poz. 5, 6 
Zwracamy się z wnioskiem o odstapienie od wymogu chlorowania, silikonowania rękawic oraz  
o odstąpienie wymogu warstwy wewnętrznej poliuretanowej na rzecz polimerowej, przy zachowaniu 
pozostałych parametrów i właściwości. Tak postawione warunki przedmiotowe w znacznym stopniu 
ograniczają zasadę uczciwej konkurencji. W razie odmownej odpowiedzi prosimy o podanie 
uzasadnienia medycznego. 
Odpowiedź: Zamawiający we wskazanej wyżej pozycji nie zmienia postanowień zawartych w SIWZ. 
Uzasadnienie: Chlorowanie i wartwa bezlateksowa 
Rękawice bezpudrowe chlorowane są bezpiecznie i nie powodują dodatkowych podrażnień. Wszystkie 
pozostałości chloru są skutecznie usuwane podczas procesu płukania w wodzie. Chlorowanie jest 
najbardziej popularną metodą redukowania zawartości protein i pozostałości środków chemicznych 
takich jak azotyny czy formaldehyd. Skutecznie zamyka ściany rękawic powodując, że proteiny nie 
migrują na zewnątrz i modyfikuje powierzchnię zmniejszając jej lepkość. 
Wewnętrzna warstwa polimerowa dodatkowo izoluje ręce od ewentualnych alergenów, ale nie zapewnia 
100% ochrony. Pokrywanie rękawic polimerem nie wpływa na redukcję poziomu protein a sama 
warstwa polimerowa nie stanowi skutecznej bariery przed kontaktem skóry z lateksem, ponieważ łatwo 
ulega uszkodzeniu podczas naciągania i powstają w niej dziury. 
Silikonowanie 
Silikonowanie polepsza właściwości chwytne rękawic i czucie. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
        Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych 
        Maria Nieżorawska  
      
 
 
 
M.C. 
 

 


