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Puszczykowo, dnia 10 października 2016 r.  

 

Szp.12/19/1/16 

 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa rękawic jednorazowych 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach 5-10 października 2016 r. 

 

Pytanie nr 1 

Część 1, poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie Rękawiczek diagnostycznych lateksowych, niejałowych, bezpudrowych, jednorazowego 

użytku. Zawartość protein poniżej 50μg/g. Wewnętrzna warstwa pokryta polimerem. Poziom szczelności AQL ≤ 1,5. 

Siła zrywania ≥ 7N. Przebadane na wirusy. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, rolowany 

brzeg. Zgodność z normą EN 455, 455-2, EN 374-1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, EN 374-2. W rozmiarze od XS do XL. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w/w rękawic. 

 

Pytanie nr 2 

Pakietu 1, poz. 1  

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1,5. Pragniemy 

nadmienić, iż oferowane rękawice są szczelne, elastyczne, wytrzymałe mechanicznie, zapewniają dobrą 

chwytność i wrażliwość dotyku. Ze względu na zakładany charakter użytkowania rękawic 

diagnostycznych – krótkotrwały, mało inwazyjny – uznaje się, że poziom AQL 1,5 jest wystarczający, 

zarówno dla bezpieczeństwa użytkowników, jak również ze względów ekonomicznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1,5. 

 

Pytanie nr 3 

Pakietu 1, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice sile zrywu 9,37 N przed starzeniem i 7,50 N po przyspieszonym 

starzeniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga siły zrywania ≥ 8 N. 
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Pytanie nr 4 

Pakietu 1, poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic przebadanych na 

przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz 16 substancji chemicznych zgodnie z EN 

374-3 : 

50% kwas siarkowy>60 min/3 poziom 

1.5% metanol w wodzie>480 min/6 poziom 

5% bromek etydyny>480 min /6 poziom 

10-13% Podchloryn sodu>480 min /6 poziom 

4% Glukonian chlorheksydyny / 5 poziom 

5% Glutaraldehyd/6 poziom 

70% Izopropanol/ nie osiągnęła 1 

10% kwas fosforowy/6 poziom 

10% kwas octowy/ 5 poziom 

10% kwas chlorowodorowy/5 poziom 

3% nadtlenek wodoru/6 poziom 

30% wodorotlenek sodu/5 poziom 

70% Etanol/ nie osiągnęła 1 

40% wodorotlenek sodu/0 poziom 

Dietyloamina/nie osiągnęła 1 

Metanol/ nie osiągnęła 1, nie posiadających badań pod kątem odporności na przenikanie cytostatyków.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic przebadanych na przenikanie mikroorganizmów 

zgodnie z ASTM F1671 oraz 16 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 

 

Pytanie nr 5 

Część 2  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic bezpudrowych obustronnie chlorowanych  

w miejsce polimerowanych. Chlorowanie to po prostu inny sposób pozbycia się pudru niż polimerowanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rękawic bezpudrowych obustronnie chlorowanych w miejsce 

polimeryzowanych. 

 

Pytanie nr 6 

Pakiet 2, poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 sztuk  

z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.  Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w 

korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rękawic pakowanych po 200szt. 
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Pytanie nr 7 

Część 2 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic chlorowanych, bez warstwy 

polimerowej? Proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych substancji 

chemicznych użytych w procesie produkcji, nadaje im gładkość i zapobiega sklejaniu się rękawic w opakowaniu. 

Rękawice chlorowane są „czystsze” i wywołują mniej podrażnień skórnych.Proces polimeryzacji rękawic występuje 

wtedy, gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości substancji 

resztkowych, a warstwa polimerowa ma odseparować rękawicę od skóry lub zapobiegać ich sklejaniu w 

opakowaniu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic chlorowanych, Zamawiający wymaga rękawic 

polimeryzowanych. 

 

Pytanie nr 8 

Część 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200 szt. w rozmiarze XS,S,M,L oraz 180 szt. w rozmiarze XL z 

odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Pytanie nr 9 

Część 2, poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. 

Pytanie nr 10 

Część 2 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200szt (XS-L) oraz a’180szt (XL)  wycenione po a’200 szt  

z odpowiednim przeliczeniem ilości do 6770 opakowań? 

Odpowiedź na pytanie 8 - 10: 

Zamawiający nie dopuszcza rękawic pakowanych po 200 szt., oraz 180 szt., Zamawiający wymaga opakowań 

zawierających 100szt./op. 

 

Pytanie nr 11 

Część 2 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po max. 100 szt.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane po max. 100 szt. 

 

Pytanie nr 12 

Część 2, poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie rękawic chlorowanych w miejsce rękawic pokrywanych polimerem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rękawic chlorowanych w miejsce rękawic pokrywanych polimerem. 
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Pytanie nr 13 

Część 2 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08 mm (+/- 0,02mm) spełniające pozostałe parametry  ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08 mm (+/- 0,02mm), pod warunkiem spełnienia wówczas 

pozostałych wymagań stawianych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 14 

Część 2, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające na opakowaniach napisy w języku angielskim (dot. norm i 

spełnianych parametrów)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści rękawic posiadających na opakowaniach napisy w języku angielskim (dot. norm i 

spełnianych parametrów). 

 

Pytanie nr 15 

Część 2, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające na pudełku oznaczenie zgodności z normą EN 455 bez podawania 

części 1, 2, 3, 4? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rękawice posiadające na pudełku oznaczenie zgodności z normą EN 455 bez podawania części 

1, 2, 3, 4. 

 

Pytanie nr 16 

Dotyczy części nr 2 poz. 1 

Czy ze względu na złożoność prac w jednostkach szpitalnych i związane z tym zagrożenia, Zamawiający oczekuje 

zaoferowania w części nr 2 rękawic nitrylowych odpornych na min 12 związków chemicznych w tym izopropanol na 

min. 2 poziomie, o podobnych właściwościach co rękawice lateksowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic nitrylowych odpornych na min. 12 związków chemicznych w tym na 

izopropanol na min. 2 poziomie. 

 

Pytanie nr 17 

Dotyczy części nr 2 poz. 1 

Rękawice wykonane z nitrylu posiadają dwa rodzaje polimeryzowania polimeryzowanie na zewnątrz w celu 

polepszenia chwytności rękawicy lub polimeryzowanie od wewnątrz w celu lepszego zakładana rękawicy. Czy 

zamawiający opisując „ polimeryzowane „ miał na myśli rękawice pokryte wewnątrz polimerem ułatwiającym 

założenie rękawicy? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wskazując w opisie wymaganie dotyczące polimeryzowania miał na myśli przede wszystkim rękawice 

pokryte wewnątrz polimerem ułatwiającym założenie rękawicy jak również rękawice polimeryzowane na zewnątrz 

w celu polepszenia chwytności rękawic. 

 

Pytanie nr 18 

Pakietu 3, poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji  rękawic  przebadanych  na 

przenikanie 9 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978: 

Carmustine / 16.70 min 

Cisplatinum / do 240 min 

Cyclophosphamide (Cytoxan) / do 240 min 

Dacarbazine / do 240 min 

Doxorubicin Hydrochloride / do 240 min 

Etoposide ( Toposar) / do 240 min 

5-Fluorouracil / do 240 min 

Paclitaxel / do 240 min 

ThioTepa / 72.36 min. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice przebadane na przenikanie 9 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978. 

 

Pytanie nr 19 

Część 3 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z 

normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym 

kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi 

stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - w Certyfikacie CE. Odporne przez co najmniej 30 minut na 

działanie min. 12 cytostatyków, w tym Winkrystyny, Metotrexatu, Etopozyt, Epirubicyna, potwierdzone raportami z 

wynikami badań, w opak. max. 100 szt.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w Części 3 poz. 1 wyżej opisane rękawice. 

 

Pytanie nr 20 

Dotyczy Pakietów 1-3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zaakceptowanie opakowania posiadającego oznaczenie  

zgodności z normą EN 455, bez wskazania poszczególnych jej części . Nadruk  „EN 455” oznacza , iż 

oferowane rękawice spełniają normę EN 455 w całości tj. są zgodne z wszystkimi jej częściami (EN-455-

1,2,3,4) 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania posiadającego oznaczenie zgodności z normą 

EN 455, bez wskazania poszczególnych jej części. 
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Pytanie nr 21 

Pakietów 1-3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy przedstawiając wymagania dotyczące 

siły zrywu ma na myśli wartości przed, czy po przyspieszonym starzeniu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający przedstawiając wymagania dotyczące siły zrywu ma na myśli wartość przed starzeniem. 

 

Pytanie nr 22 

Część 4 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa 

mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego, ale dodatkowo dopasowanie 

długości do rozmiaru zapobiega zsuwaniu się rękawicy, jako alternatywa taśmy adhezyjnej. Pragniemy podkreślić, 

że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest 

przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w Części 4 poz. 1 wyżej opisane rękawice. 

 

Pytanie nr 23 

Część 4 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 278 mm.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w Części 4 poz. 1 rękawice o średniej długości min. 278 mm. 

 

Pytanie nr 24 

Część 4 poz. poz. 3  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa 

mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego, ale dodatkowo dopasowanie 

długości do rozmiaru zapobiega zsuwaniu się rękawicy, jako alternatywa taśmy adhezyjnej. Pragniemy podkreślić, 

że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest 

przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, posiadających 

wewnętrzną warstwę polimeryzowaną na wszystkich powierzchniach.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w Częsci 4 poz. 3 wyżej opisane rękawice. 

 

Pytanie nr 25 

Część 4 poz.3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających wewnętrzną warstwę polimeryzowaną na 

wszystkich powierzchniach oraz średniej długości rękawic min. 278 mm.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w Części 4 poz. 3  rękawice posiadające wewnętrzną warstwę polimeryzowaną na 

wszystkich powierzchniach oraz średniej długości rękawic min. 278 mm. 
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Pytanie nr 26 

Część 4 poz. 4  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 278 mm.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w Części 4 poz. 4 rękawice o średniej długości rękawic min. 278 mm. 

 

Pytanie nr 27 

Część 4 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein poniżej 137μg/g spełniające pozostałe parametry? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści rękawic o zawartości protein poniżej 137μg/g, Zamawiający wymaga zaoferowania 

rękawic o zawartości protein poniżej 80 µg/g. 

 

Pytanie nr 28 

Część 4 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwa antypoślizgową o grubości na palcu 0,21mm (±0,02mm),  

długości 270-300mm w zależności od rozmiaru spełniające pozostałe parametry? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwa antypoślizgową o grubości na palcu 0,21mm (±0,02mm),  

długości 270-300mm w zależności od rozmiaru, pod warunkiem spełnienia wówczas pozostałych wymagań 

stawianych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 29 

Część 4 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein 89μg/g spełniające pozostałe parametry? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein 89μg/g, pod warunkiem spełnienia wówczas pozostałych 

wymagań stawianych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 30 

Część 4 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm (±0,02mm) spełniające pozostałe parametry? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm (±0,02mm), pod warunkiem spełnienia wówczas 

pozostałych wymagań stawianych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 31 

Część 4 poz. 2 
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Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej 

powierzchni rękawicy spełniające pozostałe parametry? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej 

powierzchni rękawicy, pod warunkiem spełnienia wówczas pozostałych wymagań stawianych przez 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 32 

Część 4 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne nitrylowe ze specjalną warstwą antypoślizgową, chlorowane 

obustronnie o grubości na palcu 0,16mm (±0,02mm); spełniające pozostałe parametry siwz? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne nitrylowe ze specjalną warstwą antypoślizgową, chlorowane 

obustronnie o grubości na palcu 0,16mm (±0,02mm), pod warunkiem spełnienia wówczas pozostałych wymagań 

stawianych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 33 

Część 4 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową występujące w rozmiarach 

6,5;7,0;7,5;8,0;8,5; spełniające pozostałe parametry siwz? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową występujące w rozmiarach 

6,5;7,0;7,5;8,0;8,5;, pod warunkiem spełnienia wówczas pozostałych wymagań stawianych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 34 

Część nr 4 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy; spełniające 

pozostałe parametry siwz? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, pod 

warunkiem spełnienia wówczas pozostałych wymagań stawianych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 35 

Dotyczy części nr 4 poz. 4 i 5 

Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic polimeryzowanych na wszystkich powierzchniach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje rękawic polimeryzowanych na wszystkich powierzchniach. 
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Pytanie nr 36 

Dotyczy części nr 4 poz. 1-5 

Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic pakowanych próżniowo w opakowanie wzmocnione odporne na wilgoć, 

wykonane z folii? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje rękawic pakowanych próżniowo w opakowanie wzmocnione, odporne na wilgoć, wykonane 

z folii. 

 

Pytanie nr 37 

Czy zamawiający w celu rzetelnej oceny technicznej( AQL, siła, proteiny) będzie oczekiwał przełożenia raportów z 

badań producenta zgodnych z przedłożonymi próbkami nie starszymi niż z 2015r. ponieważ parametry zawarte w 

kartach technicznych są tylko informacją handlową i różni się niejednokrotnie od właściwych parametrów 

produktu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w celu rzetelnej oceny technicznej( AQL, siła, proteiny) oczekuje przełożenia raportów z badań 

producenta zgodnych z przedłożonymi próbkami nie starszymi niż z 2015r. 

 

Pytanie nr 38 

Dotyczy części nr 4 poz. 1-5 

Prosimy o podanie ilości rękawic w zakresie części nr 4. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał szacunkowe ilości w zakresie części nr 4 w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 39 

Pakietu 4, poz. 2  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na 

palcu w przedziale 0,19 – 0,20 mm  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu w przedziale 0,19-0,20 mm.  

 

Pytanie nr 40 

Pakietu 4, poz. 2-3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycjach rękawic  z wewnętrzną warstwą 

polimeryzowaną – ułatwiającą nakładanie nawet w przypadku mokrej lub wilgotnej dłoni przy 

jednoczesnym zminimalizowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia reakcji alergicznych. Powierzchnia 

zewnętrzna mikroteksturowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Części nr 4 poz. 2 i 3 rękawic z wewnętrzną warstwą 

polimeryzowaną. 

 

Pytanie nr 41 

Pakietu 4, poz. 4 

Zwracamy się do Zamawiającego  wyrażenie zgody na zaoferowanie kompletu rękawic dedykowanych 
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do zabiegów o podwyższonym ryzyku, dla ortopedii i chirurgii urazowej gdzie rękawica zewnętrzna 

posiada powierzchnię zewnętrzną mikroteksturowaną, powierzchnię wewnętrzną polimeryzowaną, 

natomiast rękawica wewnętrzna – powierzchnię zewnętrzną gładką, powierzchnię wewnętrzną bez 

warstwy polimerowej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego kompletu rękawic. 

 

Pytanie 42 

Dotyczy zapisów SIWZ 

Prosimy o wyrażenie zgody na załączenie do oferty oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej. 

 

 

Pytanie dot. projektu umowy 

 

Pytanie nr 43 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w §4 słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoki”. 

 

Pytanie nr 44 

Dot. §5 ust. 3: czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej 

trzykrotnego uchybienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokładnie opisał w §5 ust. 2 Odstąpienie i rozwiązanie umowy, przesłanki uprawniające do 

rozwiązania umowy. Nie wyraża zgody na wprowadzanie w tym zakresie modyfikacji. 

 

Pytanie nr 45 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, 

przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Pytanie nr 46 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu 

NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych 

wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy 

przekroczy 3%? 

Odpowiedź na pytanie nr 45 i 46: 

Zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w § 7. 
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Pytanie nr 47 

Czy Zamawiający dopuści możliwość, aby numer umowy oraz data jej zawarcia zamieszczone były na dokumencie 

WZ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wskazania numeru oraz daty zawartej umowy na fakturze. 

 

Pytanie nr 48 

§1 ust. 5 

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający 

będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie 

zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko 

znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, 

KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" 

w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - 

dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP). 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 49 

§2 ust. 1 

Zwracamy się z prośba o sprecyzowanie ilości miejsc dostaw. Czy Zamawiający oczekuje dostaw do dwóch miejsc 

dla każdego z pakietów ( dotyczy pakiet 2). Prosimy także o wskazanie preferowanego sposobu dostaw: palety czy 

paczki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje dostaw do dwóch miejsc: Części 1-3 do Magazynu Ogólnego natomiast Część 4 do Apteki 

Szpitalnej. Oczekiwany sposób dostawy to paleta. 

 

Pytanie nr 50 

Projekt umowy- §3 ust. 2 

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem wyładowanie?  Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma 

obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu. ) 

Rękawice pakowane są zwyczajowa na paletach stąd nasze pytanie. Czy Zamawiający oczekuje dostaw paletami czy 

też paczkami? Prosimy też o sprecyzowanie kondygnacji miejsca dostaw(parter, piwnica, pięto). 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje dostaw paletami. Miejsca dostaw znajdują się w piwnicy budynku głównego Szpitala. 

 

Pytanie nr 51 

Projekt umowy- §3 ust. 6 i - §7 ust. 2 

Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki 

VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający tego typu zmiany umowy przewidział w §7 ust. 2. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną 

ceny brutto, przy stałości cen netto. 

 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, informuje, iż dokonuje 

modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, poprzez zmianę terminu 

składania i otwarcia ofert.  

Termin składania ofert: 14 października 2016 r. godz. 10:00. 

Termin otwarcia ofert: 14 października 2016 r. godz. 10:15. 

 

W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie. 


