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 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę rękawic chirurgicznych jałowych oraz rękawic diagnostycznych niejałowych

 dla Szpitala Specjalistycznego   im. S. Żeromskiego  w Krakowie 
-  n r  s p r a w y  Z P  2 7 / 2 0 1 2

I. W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:   Proszę o zgodę na zaoferowanie w grupie 1 w pozycji 1 rękawic o poziomie AQL 1,0 i grubości 
na palcu 0,21-0,22 mm spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2: Proszę o zgodę na zaoferowanie w grupie 1 w pozycji 2 rękawic o poziomie AQL 1,0, spełniającej 
pozostałe wymogi Zamawiającego.
Odpowiedź nr 2:   Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3:  Proszę o zgodę na  załączenie do oferty  jako potwierdzenie parametrów rękawicy z grupy 1
z pozycji 2 karty technicznej producenta zamiast badań.
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4:  Proszę o zgodę na zaoferowanie w grupie 2 w pozycji 3 rękawic o poziomie AQL 1,5, grubości 
na palcu 0,10-0,12 mm  i bez rozróżnienia  kolorystycznego  na opakowaniu  spełniających  pozostałe wymogi 
specyfikacji.
Odpowiedź nr 4:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5:  Proszę  o zgodę  na załączenie do oferty standardowych kart  katalogowych zamiast katalogów 
producenta.
Odpowiedź  nr  5:  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  złożenia  w  ofercie  standardowych  kart 
katalogowych.

Pytanie nr 6:  dotyczy § 5ust. 2 wzoru umowy
Wnosimy oi zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy awaryjnej tak, by termin ten 
liczony był zgodnie z art. 111 kc i wynosił 3 dni robocze. Utrzymanie w mocy terminów dostaw w rozliczeniu 
godzinowym na poziomie 48 godzin może czynić rozbieżność interpretacyjną.

       Odpowiedź nr 6: Zamawiający wydłuża termin dostawy awaryjnej do 3 dni. W związku z tym zmienia się 
zapis § 5 ust. 2 wzoru umowy oraz zapis pkt IV/1/b specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w którym wyraz „48 h.” zastępuje się wyrazem „3 dni”. 

Pytanie nr 7:  dotyczy §9 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy
Prosimy o zmianę §9 ust. 2 pkt 1wzoru umowy na następujący:
Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
1) w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w
przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy.

       Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pytanie nr 8:  dotyczy §10 ust. 2  wzoru umowy
Prosimy o następującą zmianę:
2. Odbiorca przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy, za
zgodą Dostawcy w formie aneksu, o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w całym jej
zakresie przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, i zmiany umowy w tym
zakresie.

       Odpowiedź nr 8:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

II.   W  oparciu  o  art.  38  ust.  6  ustawy  –  Prawo  Zamówień  Publicznych  Zamawiający  przedłuża  termin 
składania i otwarcia ofert do dnia 12.07.2012. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

III.  Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

IV. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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