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Znak: AE/ZP-27-63/18                                                       Tarnów, 2018-08-08 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy rękawic 

medycznych – diagnostycznych i chirurgicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  

w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zgodności rękawic 

z normą ASM F1671. W Załączniku nr 5 Zamawiający podał niepełną nazwę normy, tj. ASTM F167. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie rękawic w rozmiarach 6,5; 7,5; 8,5 i 

pozostałych parametrach niezmienionych.  

3. Dotyczy pkt IV.1.4.1.3 SIWZ. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek rękawic 

sterylnych – Pakiet 1 pozycja 4 z 1 opakowania (50 par) do 10 par. 

4. Dotyczy pkt IV.1.3.1 SIWZ. Zdaniem UZP oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej może też być złożone wraz z ofertą, jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej. Czy w takim przypadku Zamawiający zgodzi się na złożenie oświadczenia wraz z 

ofertą?  

5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający miał na myśli rękawice zgodne z ASTM F1671 – 

tak jak w pozostałych pozycjach z pakietu 1? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Prosimy o doprecyzowanie jakich rękawic oczekuje Zamawiający- 

winylowych czy lateksowych? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach S-XL? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.  Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające na opakowaniu 

napisy w języku międzynarodowym- angielskim? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.  Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach S-6,5, M-7,5, L-

8,5? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.  Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające na opakowaniu 

napisy w języku międzynarodowym- angielskim? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych 

niesterylnych nitrylowych o długości min. 265mm? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych  

o współczynniku AQL 1,5? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji  

z pakietu?  

14. Dotyczy pkt XIV.13 SIWZ Ogólne warunki umowy.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmniejszenie kary w pkt. 13 ogólnych warunków umowy w SIWZ z 20% na 10%? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-3.  Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla 

rękawic diagnostycznych niesterylnych. 

16. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na 

myśli zgodność z normą ASTMF-1671. 

17. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy o 

długości min. 265 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

18. Dotyczy pkt XIV.7.1 ppkt 1) SIWZ Ogólne warunki umowy.  Prosimy o modyfikację zapisu 

punktu 7.1 podpunkt 1  ogólnych warunków umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: 

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena 

ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z 

zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w 

tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 
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19. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.   Prosimy o dodanie do ogólnych warunków 

umowy punktu 7.6. o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w 

przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara 

amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy 

nastąpi w formie aneksu.” 

20. Dotyczy pkt XIV.11 a) oraz pkt XIV.12 SIWZ Ogólne warunki umowy.  Prosimy o modyfikację 

zapisu ogólnych warunków umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do 

wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w punkcie  11 litera „a” oraz do 

wysokości 10% w punkcie 12.  

21. Dotyczy pkt XIV.23 SIWZ Ogólne warunki umowy.  Prosimy o wykreślenie punktu 23 ogólnych 

warunków umowy. 

 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1, 5, 16  

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późniejszymi zmianami) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób:  

1/ W Pakiecie Nr 1 poz. 1 w pkt.5 Załącznika Nr 5 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu zamówienia 

zapis o treści:  

„Zgodne z wymaganiami norm: EN 455, EN 374 część: 1 (z wyłączeniem ppkt 5.3.2), 2, 3 oraz ASTMF-

167 lub równoważnych”  

zmienia na zapis o treści:  
„Zgodne z wymaganiami norm: EN 455, EN 374 część: 1 (z wyłączeniem ppkt 5.3.2), 2, 3 oraz ASTMF-

1671 lub równoważnych”. 

Ad. 2  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 rękawic w rozmiarach 6,5; 7,5; 8,5, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ 

Ad. 3  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie Pakiecie Nr 1 poz. 4 ilości próbek rękawic sterylnych z 

1 opakowania do 10 par. 

Ad. 4  

Zgodnie z zapisem pkt.IV.1.3.1 SIWZ oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.3.1 SIWZ Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Ad. 6  
Zamawiający nie doprecyzuje jakich rękawic oczekuje w Pakiecie Nr 1 poz. 2, dopuszcza zarówno 

rękawice winylowe, jak i lateksowe. 

Ad. 7  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 rękawic w rozmiarach S-XL, pod 

warunkiem zaoferowania rozmiarów: S, M, L, XL oraz spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 8  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 rękawic w opakowaniach z 

napisami w języku angielskimi i podtrzymuje określone w SIWZ wymagania w tym zakresie –  

na opakowaniu napisy w języku polskim. 

Ad. 9 

 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 rękawic w rozmiarach S-6,5, M-7,5, L-

8,5, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 10  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 rękawic  

w opakowaniach z napisami w języku angielskimi i podtrzymuje określone w SIWZ wymagania w tym 

zakresie – na opakowaniu napisy w języku polskim. 

 

 



 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl 
 

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 – fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408 
 

Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

Ad. 11  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 rękawic diagnostycznych niesterylnych 

nitrylowych o długości min. 265 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 12  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 rękawic chirurgicznych o 

współczynniku AQL 1,5. 

Ad. 13  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 5. 

Ad. 14, 18-21  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie do Ogólnych warunków umowy zmian 

zaproponowanych w pytaniach. 

Ad. 15  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 1-3 i utworzenie osobnej części. 

Ad. 17  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 rękawic o długości min. 265 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ 

 

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1, Ad.5 i Ad.16 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz 

art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert 

na:  

- składanie ofert do dnia 16.08.2018 r. godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 16.08.2018 r. godz. 11:00  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 

III.11, IX.1, X.1,  Załączniku Nr 5 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

 

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


