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Dotyczy: postępowania nr 18/PN/DEG/WK/2020 -  Dostawa rękawic ochronnych dla potrzeb 
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 

 
 
Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 
 

Pytania z dnia 23.10.2020 r. 
 

 
Pytanie 1 
Pakiet nr 1 poz. 1 – 4  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych niejałowych 
nitrylowych bezpudrowych zgodnych z normami PN-EN 420, PN-EN 455, PN-EN 374 – 1 (z 
wył. 5.3.2), PN-EN 374 – 2, ASTM F 1671. Zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek 
ochrony indywidualnej kategorii I.  
Jednocześnie prosimy o od wymogu dostarczenia uchwytów nasiennych na rękawice. Pozycja ta 
stanowi zablokowanie udziału większości firm w przedmiotowym postępowaniu na zakup 
rękawic. Odstąpienie od tego powyższego wymogu pozwoli na złożenie większej ilości złożonych 
ofert i zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie publicznych 
środków finansowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe zgodne z 
normami PN-EN 420, PN-EN 455, PN-EN 374 – 1 (z wył. 5.3.2), PN-EN 374 – 2, ASTM F 1671, 
zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I. 
Zamawiający informuje również, iż nie odstępuje od wymogu dostarczenia uchwytów 
naściennych. 
 
Pytanie 2 
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  
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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 nie wyraża zgody na dodanie dodatkowych punktów do umowy, które dotyczą Siły 
Wyższej. 
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