SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZAMOTUŁACH

Szamotuły, 19 października 2021 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej bez
negocjacji, pn.: Dostawa rękawic chirurgicznych (ZP-381-42/2021)
Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1- dot. Zadanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania rękawic wykonanych z
neoprenu, wewnętrzna powierzchnia rękawic polimerowana, zewnętrzna powierzchnia rękawic
teksturowana i silikonowana? Mankiet prosty z niechlorowaną opaską na końcu (eliminuje
prawdopodobieństwo zwijania się mankietu). ponieważ rękawica „chwyta” fartuch chirurgiczny
lub nadgarstek przy naciągu. Grubość rękawicy 0,18 mm na dłoni, AQL 0,65. Rękawice spełniają
normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420, EN
421. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz zgodnie z rozporządzeniem UE
2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III).
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w
opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2 dotyczy SWZ VII pkt 7 PRÓBKI
Prosimy o określenie ilości wymaganych próbek składanych z ofertą w postępowaniu dla
zadania nr 2- jaki rozmiar ile par?
Odpowiedź
Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 niedoplatanej próbki asortymentu będącego przedmiotem
zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie
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różnych rozmiarów, dla Zamawiającego wystarczającym będzie dostarczenie dowolnie
wybranego rozmiaru oferowanego przedmiotu zamówienia. Dostarczone próbki mogą być
produktem niesterylnym.

Pytanie nr 3 – dot. projekt umowy – par. 2 ust.6
Prosimy o podanie częstotliwości dostaw w miesiącu. Pozwoli to nam oszacować koszty dostaw
a tym samym zaproponować odpowiednią cenę sprzedaży.
Odpowiedź
Dostawa przedmiotu Umowy przez Wykonawcę odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie
zamówień składanych przez Zamawiającego, który ma uprawnienie każdorazowo określić
asortyment rodzajowo oraz wielkość (ilość) dostawy przedmiotu Umowy. W zależności od
aktualnych potrzeb wynikających z ilości i stanu zdrowia pacjentów, którym udzielane są
świadczenia oraz zastosowanych procedur medycznych, Zamawiający przewiduje częstotliwość
dostaw 1-2 w skali miesiąca.

Pytanie nr 4- dotyczy opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1a do SWZ – Zadanie 1 i
zadanie 2
Prosimy o podanie ilości dla poszczególnych rękawic chirurgicznych oraz wzór formularza
asortymentowo-cenowego?
Odpowiedź
Ilość wymaganego przedmiotu zamówienia określona została w formularzu cenowym, którego
wzór stanowi integralną część formularza ofertowego. W zakresie zadania nr 1 przedmiot
zamówienia wynosi 5500 op., natomiast w zadaniu nr 2 – 11 000 op.

Pytanie nr 5- dot. Zadanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice chirurgiczne jałowe neoprenowe
pokryte wewnętrznie zewnętrznie polimerem?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w
opisie przedmiotu zamówienia.
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Pytanie nr 6- dot. wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację pkt 3 lit. a) projektu umowy poprzez dookreślenie iż zmiana podatku
VAT

dotyczącego

towaru

dostarczanego

na

podstawie

umowy

następować

będzie

automatycznie i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy w tym zakresie. Wszelkie zmiany
zawartej umowy przewidziane w treści projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji
Warunków Zamówienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Pytanie nr 7- dot. wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację pkt 3 projektu umowy poprzez dodanie lit. e) o 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.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy w tym zakresie.
Pytanie nr 8- dot. wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację § 7a projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji
do 5 dni roboczych.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy w tym zakresie.
Pytanie nr 9- dot. wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez wykreślenie ust. 4 projektu umowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 10- dot. Zadanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość w części dłoniowej wynosi 0,18±0,02 mm?
Odpowiedź
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Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w
opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 11- dot. Rozdział VII punkt 7 SWZ – PRÓBKI
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości i rozmiarów próbek,
wymaganych do złożenia w postępowaniu.
Odpowiedź
Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 niedoplatanej próbki asortymentu będącego przedmiotem
zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie
różnych rozmiarów, dla Zamawiającego wystarczającym będzie dostarczenie dowolnie
wybranego rozmiaru oferowanego przedmiotu zamówienia. Dostarczone próbki mogą być
produktem niesterylnym.

Pytanie nr 12- dot. Pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści rękawiczki chirurgiczne wykonane z naturalnego kauczuku i pokryte
polimerem o grubości w części dłoniowej 0,18mm- 0,20mm?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 13- dot. Pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’50 par, każda para pakowana w osobnej
saszetce?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia pakowanego w sposób
wskazany w zapytaniu.

Pytanie nr 14- dot. Pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’50 par, każda para pakowana w osobnej
saszetce?
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Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia pakowanego w sposób
wskazany w zapytaniu.

Zatwierdzam:

Z up. Dyrektora Szpitala
Z-ca Dyrektora ds. medycznych
Anna Kubicka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, Tel.: +48 612927100, NIP: 7871807873
Adres e-mail: przetargi@szamotuly.med.pl

