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Pytania i odpowiedzi 
 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę rękawic diagnostycznych” dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
Pytanie 1 

Poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na czubkach palców? 

Odpowiedź brzmi: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic teksturowanych na czubkach palców.  

 

Pytanie 2 

Poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą 

EN16523-1, która jest równoważą dla normy EN 374-3, rękawice o grubości wynoszącej odpowiednio na palcu 

0,08±0,01 mm, na dłoni 0,06±0,01 mm, których średnia siła zrywu to min. 7N, pakowane po 100szt z przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Pytanie 3 

Poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie 

z normą EN16523-1, która jest równoważą dla normy EN 374-3, teksturowane na całej powierzchni, o grubości 

wynoszącej odpowiednio na palcu 0,11±0,02 mm, na dłoni 0,10±0,02 mm? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia. 

 
Pytanie 4 

Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o sile zrywu min. 6 N w całym okresie 

przechowywania - jest to parametr, który zgodnie z normą europejską EN 455 daje gwarancję bezpieczeństwa; 

pakowanych a’100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań - rękawice pakowane po 150 szt. wskazują 

konkretnego wykonawcę pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Pytanie 5 

Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych a’100 szt. z jednoczesnym 

przeliczeniem ilości opakowań - rękawice pakowane po 150 szt. wskazują konkretnego wykonawcę pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź brzmi: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych a’100 szt. 

z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. 

 

Pytanie 6 

W związku z istniejącą, trudną sytuacją zakupową i ograniczoną dostępnością rękawic prosimy Zamawiającego 

o wydzielenie poz. 1 z formularza cenowego i utworzenie osobnej części dla rękawic diagnostycznych nitrylowych. 

Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej 

oferty oraz najlepsze wydatkowanie środków finansowych.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia. 

 
Ponadto Zamawiający wprowadza zmiany do specyfikacji warunków zamówienia: 

1. Rozdział V pkt. 5 i 6 otrzymują brzmienie:  

„ 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 

art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki o kreślone w art. 

110 ust. 2. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 



wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

2. Rozdział VI pkt. 1.4) otrzymuje brzmienie:  

„4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w – załącznik nr 4: 

a)  art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 

na celu zakłócenie konkurencji 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,  

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ. 

 

3. Rozdział VI pkt. 8.2) otrzymuje brzmienie: 

„2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, o której mowa w Rozdziale VI pkt. 1.3) – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami 

nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury- wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem.” 

 

4. Rozdział X pkt. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 

formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy 

z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 

formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy;” 

 

5. Rozdział XII pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

„ 4. Otwarcie ofert następuje na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.” 

 

6. Zmianie ulega zapisy w załączniku nr 8 SWZ pkt. 4 i 5 które otrzymują brzmienie: 

„4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;”. 

 

Zgodnie z art. 90 ust. 2 oraz w nawiązaniu do treści art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający  przedłuża termin składania ofert 

do 1 marca 2021 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 1 marca 2021 r. o godz. 10:15, natomiast miejsce 

składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

  



Załącznik nr 4 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy 

 

Działając w imieniu (nazwa Wykonawcy)........................................................................................ ....................... 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego obejmującego „Dostawę rękawic diagnostycznych” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Leżajsku potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: 

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy 

2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 

środka zapobiegawczego 

3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 

zakłócenie konkurencji 

4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 


