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             Zielona Góra 21.07.2021 r. 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), którego 

przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy rękawic, nr sprawy: TZ.280.18.2021. 
 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ I ZMIANIE TREŚCI SWZ 
 

I. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 
 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły  pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający 

udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie 1 

dotyczy Zadania nr 1 pozycja 1: Zwracamy się o dopuszczenie rękawic sterylnych chirurgicznych 

bezpudrowych o długości min.285mm dla wszystkich rozmiarów, rękawica dopasowana do rozmiaru? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo – techniczny dla 

zadania nr 1, którego wzór stanowił załącznik nr 2 do SWZ. Pozostałe parametry zgodne z SWZ 

Pytanie 2 

dotyczy Zadania nr 1 pozycja 2: Zwracamy się o dopuszczenie rękawic sterylnych chirurgicznych 

pudrowanych o długości min.285mm dla wszystkich rozmiarów, rękawica dopasowana do rozmiaru; grubości 

na palcu 0,21-0,24mm na dłoni 0,19-0,22m, mankiecie 0,15-0,20mm? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo – techniczny dla 

zadania nr 1, którego wzór stanowił załącznik nr 2 do SWZ. Pozostałe parametry zgodne z SWZ 

Pytanie 3 
dotyczy Zadania nr 1 pozycja 3: Zwracamy się o dopuszczenie rękawic sterylnych chirurgicznych 

bezpudrowych syntetycznych o długości min.290mm dla wszystkich rozmiarów, rękawica dopasowana do 

rozmiaru? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo – techniczny dla 

zadania nr 1, którego wzór stanowił załącznik nr 2 do SWZ. Pozostałe parametry zgodne z SWZ 

Pytanie 4 

dotyczy Zadania nr 2 pozycja 2: Zwracamy się o dopuszczenie uchwytu typu koszyk na rękawice 

diagnostyczne, gdzie można umieścić opakowania rękawic w pozycji poziomej umożliwiającej swobodny 

dostęp do otworu z którego rękawice są wyciągane? 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia co dla niego stanowi 

pozycja pionowa pudełka oraz jego wysokość, szerokość i długość: 

 

                                              szerokość    
                                   wysokość 

      pozycja pionowa pudełka 
 

                                                                         długość 
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Pytanie 5 

Wnosimy o modyfikację Rozdziału VIII SWZ poprzez zwolnienie Wykonawców z wnoszenia wadium w 

przedmiotowym postępowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.). 
Odpowiedź: 

Art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1842 ze zm.) utracił moc z dniem 1 stycznia br., wobec powyższego 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie 6 

Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: 

„Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości 

wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie 7 
Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie 

przewidzianych nim kar umownych do wysokości: 
a. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 1; 

b. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki  w pkt 2); 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 
 

Pytanie 8 
Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 1 pkt 3) projektu umowy poprzez 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 
Pytanie 9 
Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej 

treści: „Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i będzie dopuszczona w 

granicach unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. w formie 

dwustronnie podpisanego aneksu do umowy, z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.” 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 
Pytanie 10 
Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie ust. 2 o 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 

wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi 

automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 
 
Pytanie 11 
Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie ust 3 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.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 
 
Pytanie 12 
Dotyczy Zadania nr 2 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na 

palcu 0,08±0,01 mm, na dłoni 0,06±0,01 mm, na mankiecie 0,05±0,01 mm? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo – techniczny dla 

zadania nr 2, którego wzór stanowił załącznik nr 3 do SWZ. Pozostałe parametry zgodne z SWZ 

Pytanie 13 
Dotyczy Zadania nr 2 pozycja 2: Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia uchwytów, które stanowią 

zablokowanie udziału większości firm w przedmiotowym postępowaniu na zakup rękawic – naszej wiedzy 

wynika, iż takie uchwyty posiada tylko jeden wykonawca nie będący pośrednikiem handlowym, a co za tym 

idzie narazi to Zamawiającego na znacznie wyższe ceny zakupu rękawic. Państwa zgoda da możliwość 

przystąpienia większej ilości oferentów do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając 

konkurencyjność postępowania, zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych. 
Odpowiedź: 

Wykonawca nie sprecyzował jednoznacznie pytania, wobec tego Zamawiający nie jest w stanie udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi i tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 
Pytanie 14 
Dotyczy Zadania nr 2 pozycja 1: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o 

następujących parametrach: a) poziom szczelności AQL 1,5; 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 
Pytanie 15 
Proszę o potwierdzenie czy podane rozmiary opakowań rękawic długość 22,5cm – 25,5cm, szerokość 6,5–

7,5 cm są właściwe i dotyczą opakowań a’200 szt.. 
Odpowiedź: 

Powyższe rozmiary dotyczą: w zadaniu nr 2 opakowań rękawic a 200 szt., natomiast w zadaniu 3 opakowań a 

100 szt. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy Zadania nr 2 pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie rękawic z AQL 1,5. Pozostałe parametry zgodne 

z SWZ. 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 
Pytanie 17 
Dotyczy Zadania nr 2 pozycja 1: Proszę o dopuszczenie rękawic o grubości na dłoni 0,05 mm. Pozostałe 

parametry zgodne  SWZ. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo – techniczny dla 

zadania nr 2, którego wzór stanowił załącznik nr 3 do SWZ. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

 
Pytanie 18 
Dotyczy Zadania nr 2 pozycja 1: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i nie podał zamiast 

szerokości wysokość pudełka rękawic 6,5 x 7,5 cm? Szerokość pudełka 6,5 cm wydaje się być mocno 

zaniżona? Przeważnie waha się około 12-12,5 cm. 
Odpowiedź: 

Wymiary zostały podane prawidłowo. Patrz pytanie 4. 
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Pytanie 19 
Dotyczy Zadania nr 2 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuszcza rękawice o wysokości pudełka 8,5 cm? 
Odpowiedź: 

Biorąc pod uwagę odpowiedź na pytanie nr 18, Zamawiający dopuszcza pudełko rękawic o szerokości 8,5 cm. 

Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

 
Pytanie 20 
Dotyczy Zadania nr 2 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuszcza sytuację że opakowania rękawic muszą 

pasować do posiadanych przez Zamawiającego uchwytów: 
1) potrójnych typu koszyk do opakowań rękawic o rozmiarach: długość 22,5cm –25,5cm, szerokość 6,5–8,5 

cm; 
2) podajnik ze stali nierdzewnej typu inox na trzy opakowania rękawic o rozmiarach: długość 22,5cm–

25,5cm, szerokość 6,5–8,5 cm; 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo – techniczny dla 

zadania nr 2, którego wzór stanowił załącznik nr 3 do SWZ. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

 
Pytanie 21 
Dotyczy Zadania nr 2 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści uchwyt w kolorze inox? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo – techniczny dla 

zadania nr 2, którego wzór stanowił załącznik nr 3 do SWZ. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 
 

Pytanie 22 

Dotyczy Zadania nr 2 pozycja 2: Czy Zamawiający zamiast uchwytu typu koszyk dopuści dozownik - uchwyt 

naścienny ze stali nierdzewnej inox o grubości ścianki ok. 1mm? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo – techniczny dla 

zadania nr 2, którego wzór stanowił załącznik nr 3 do SWZ. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 
 

Pytanie 23 

Dotyczy Zadania nr 2 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści także dozownik tego typu (zbliżony do tego) co 

na zdjęciu poniżej? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowany dozownik, przy spełnieniu pozostałych parametrów. 
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Pytanie 24 

Dotyczy Zadania nr 1 pozycja 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych 

ortopedycznych o długości min. 280 mm, pozostałość zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo – techniczny dla 

zadania nr 1, którego wzór stanowił załącznik nr 2 do SWZ. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 
 

 

II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ 
 

Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami,  zmienia treść SWZ w następujący 

sposób: 
w miejsce dotychczasowych załączników: 

- Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny 

wprowadza się: 

- Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 21.07.2021 r.– Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z dnia 21.07.2021 r.– Formularz cenowo-techniczny 

 

 

Dyrektor ds. Lecznictwa 
lek. med. Antoni Ciach 

                           (podpis na oryginale) 

 

 

 

UWAGA 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, 

gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 
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