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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 

„Sukcesywna dostawa  
rękawic diagnostycznych i chirurgicznych” 

 
 

WYKAZ PRÓBEK 
 
  Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego 
wymagania, cechy lub kryteria, niezbędne do przeprowadzenia postępowania, zamawiający żąda 
złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: 
 
▪  próbki oferowanych wyrobów (bezzwrotnych), służące do oceny zgodności z opisem przedmiotu 
zamówienia, w następujących ilościach: 
 

Nr pakietu Ilość próbek 
Pakiet nr 1 poz. 1 1 op. 
Pakiet nr 1 poz. 2 1 op. 

Pakiet nr 2  1 op. 

Pakiet nr 3 poz. 1 3 pary 

Pakiet nr 3 poz. 2 3 pary 

Pakiet nr 4  1 op. 
 
Zasady dotyczące wykorzystania próbek przez zamawiającego i udostępnienia ich 
zainteresowanym wykonawcom do wglądu: 
 
1. Dostarczone próbki nie podlegają zwrotowi z uwagi na ich charakter i przeznaczenie.  
2. Weryfikacja próbek pod względem zgodności zaoferowanych wyrobów z przedmiotem 

zamówienia będzie dotyczyć opisanych w SWZ parametrów tj. charakterystyki jakościowo-
użytkowej i funkcjonalnej.  

3. Zamawiający dokonując oceny zgodności, o której mowa w pkt 2, użyje dostarczone próbki 
sprawdzając je (testując) indywidualnie przez członków Komisji. Oznacza to, że przekazane 
zamawiającemu próbki nie będą mogły pozostać do dyspozycji zainteresowanych 
wykonawców po dokonaniu ww. czynności, z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w 
pkt 4. 

4. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania, biorąc pod uwagę cel złożenia 
próbek, w tym względy proceduralne i organizacyjne, próbki mogą zostać udostępnione 
wykonawcom do wglądu na ich wniosek w okresie pierwszych 3 dni po upływie terminu 
składania ofert. Jeżeli ostatni dzień wskazanych wyżej okresów wypada w dniu wolnym od 
pracy (sobota, niedziela i dni ustawowo wolne od pracy) udostępnienie próbek do wglądu 
może nastąpić również w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

5. Udostępnienie próbek do wglądu będzie oznaczać możliwość weryfikacji przez wykonawcę 
dostarczonych zamawiającemu próbek pod względem asortymentowo-ilościowym, 



wyłączając z tej weryfikacji możliwość sprawdzania próbek przez wykonawców polegającego 
na ich testowaniu. Użycie dostarczonych próbek poprzez sprawdzenie ich (testowanie) jest 
czynnością zamawiającego przewidzianą na etapie oceny zgodności zaoferowanych wyrobów 
z przedmiotem zamówienia. 

6. Po upływie terminów, o których mowa w pkt 4, udostępnienie próbek do wglądu 
zainteresowanym wykonawcom będzie niemożliwe ze względu na ich docelowe 
przeznaczenie – cel złożenia próbek (ocena zgodności - sprawdzanie, testowanie wyrobów 
medycznych). 


