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DoĘcry: przetargu nieograniczonego na '"zakrup i dostawę l rękawic jałowych i niejałowych"

Lp. Pltanie odpowiedź
1 Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice
teksturą na końcach palców?

nitrylowe jedynie Z

Zamawtający dopuszcza

2. Pakiet 3
Czy Z arrtawi aj ący dopuś c i rękawi c e ni ep o l imer y zow al7e,

teksturowane jedynie na końcach palców, grubości
wynoszącej na palcu 0,40 mm, na dłoni 0,30 mm, na
mankiecie 0,20 mm, pakowane po 50sź zprzeliczeniem
zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza

J. Pakiet 4,poz,2
Czy Zarnawiający dopuści rękawice, o grubości wynoszącej
na palcu 0,I6+0,021nm, na dłoni 0,14*0,02 mm, takie jak
dotychczas uzywane w Pństwa Szpitalu?

Zamawtający dopuszcza

4. Pakiet 4, poz.3
Czy Zamawiający dopuści rękawice neoprenowe, których
grubość wynosi na palcu 0,20Ł0,02 mm, na dłoni 0,18+0,02
mm, takie jak dotychczasażywane w Państwa Szpitalu?

Zamawlający dopuszcza

5, Pakiet 4,poz.4
Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekolo giczne, których
grubośó wynosi na dłoni 0,ż7-0,35 mm, takie jak dotychczas
uzywane w pństwa szpitalu?

Zamawiający dopuszcza

6. Pakiet 4,poz,5
Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne, których
grubość wynosi na palcu 0,3310,01 mm, na dłoni0,27L0,02
mm, takie iak dotychczasużywane w Państwa Szpitalu?

Zamawiający dopuszcza

1 Pakiet nr 1

Prosimy o potwierdzenie, żę Zamawiający dopuści rękawice
o następuj ących parametrach:
a) nitrylowe, bezpudrowe;
b) w rozmiarach S, M, L, XL;
c) gładkie, z teksturą na końcach palców;
d) dł. rękawic min. 240 mm;
Zareiestrowane |ako wyrób medyczny oraz środek ochrony

Zarnaw iaj ący dopuszc za
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indywidualnej kategorii III/Type B.
Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485,
EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:20I6,EN 374-2:2014,
EN 16523-1:2015,EN 314-4:2013, EN ISO 374-5:2016
(metoda badania wykorzysĘ ąca bakteriofag Phi -x 1 74),
ASTM D 6978 (31 substancji cytostatycznych).

Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi
parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy
wyłącznie prodŃty od sprawdzonych fabryk. Nie
wypuszczamy na rynek tńszych produktów, niespełniaj ących
odpowiednich norm europej skich. Oferuj emy swoim
klientom wysokiej jakości produkty ńy zapev,mió
bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny.

Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia
uchwYów, którę stanowią zablokowanie udziału większo ści
firm w przedmiotowym postępowaniu nazakup rękawic -
naszej wiedzy wynika, iżtaktę uchwyty posiada tylko jeden
wykonawca nie będący pośrednikiem handlowym, aco za
tym idzie nar azi to Zamavłiaj ące go na znacznie wyźsze c eny
zakupu rękawic.

D okonany pr zez Zamawiaj ące go opis przedmiotu
zamówienia wpływa na przebieg postępowania, zmniejszając
ilośó złożonych ofert, stawiając w uprzywilejowanej pozycji
konkretnego Wykonawc%przyczynia się tym samym do
zmniejszenia ilość złożonych ofert (tzw. procedura
zamknięta).

Zarrnwiaj ący przy g otowuj ąc op i s prze dmi otu zamó wi ęni a
powinien unikać sformułowań, które miałyby charakter
dy skryminacyj ny, tj . wpro wad zac nadmiernych wymo gów
prowadzących do eliminacji z postępowania określonej grupy
wykonawców.

art. 16 Ustawy Ptawo ZamówieńPublicznych
cfi.: ,,Zamawiający przygotowuj e i ptzeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:
1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oruz
równe traktowanie wykonawców;
2) ..."
Pakiet 1z czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia
uchwltu ściennego do pobierania rękawic?

Zamawiający dopvszcza

Pakiet lz czy Zamawiający dopuści rękawice o gładkiej
powierzchni z chropowatymi palcami,bez danych o poziomie

Zamawiający oczekuje
dostarczania rękawic o
zawartość protein max.
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protein? 50pg/g

Pakiet 3z czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne,
ochronne, lateksowe bezpudrowe, do procedur wysokiego
tyzyka, kształt uniwersalny, mankiet rolowany ułatwiający
zal<ładanię, wewnętrznie pokryte polimerem, powierzchnia
chropowata, długość min. 240 mm, o grubości podwójnej
warstwy: na palcu 0.24 mm, na dłoni 0.20 mm oIaz na
mankiecie 0.14 mm, rękawice będące zarówno wyrobem
medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indyłvidualnej
kategorii III, rozmiar S, M, L, XL op. x 100 szt.?

Zgodnte zSWZ

Czy Zamawiający vłyrazi zgodę aby kara umowna w §6 ust. 1

pkt \a naliczana była od nieztealtzowanej części
zanówienia2

Zgodnie zSWZ

Czy Zamawiający zgadza się aby w §6 ust. 1 pkt lb wzoru
umowy wyrażenie ,,I1Yo kwoty brutto wskazanej w § 4 ust.
3" zostało zastąpione wyrżeniem ,,I)Y;o kwoty brutto
niezr e alizowanej warto ś c i umowy" ?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy
była naliczana od wartości nięztęalizowanej części umowy,
nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym tzie,
zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po
zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby
niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości
nięzręalizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie
przevłyższaó wartość niezrealizowanej części umowy. Taka
kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2
Kodeksu cywilnego i naruszńaby zasadę proporcjonalności
vłyrużoną w art, 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Zgodnie zSWZ

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy
zostało dodane zdanie o następującej Qub podobnej) treści:
,,Ptzed rczwiązaniem umowy Zamavmający pisemnie wezwie
Wykonawcę do nalezy.tego wykonywania umowy"?
Zwńywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawle
rozwiązania umowy, cęlowe jest aby przed rozwiązaniem
umowy Zamawtający wezwń wykonawcę do należytego
wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej
zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy
i pozwoli uniknąó rozwiązania umowy, a tym samym uniknąó
skutków rozńązania umowy, które są niekorzystne dla obu
stron.

Zamaw iaj ący w y r aża z go dę
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