
Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Al. Słowackiego 48, 30-018 Kraków 

2/2016               Kraków, 02 listopada 2016 r. 
 
Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 
„Dostawa rękawic diagnostycznych” – numer sprawy 2/2016 (Dz.U. 2016/S 199-358254 z dnia 
14.10.2016 r.) 

 
 

I. Pełnomocnik Zamawiającego tj. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej 
(dalej: Zamawiający), w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia Wykonawcy na zamówienie 
publiczne jw., odpowiada na zapytania wniesione przez Wykonawców do niniejszego postępowania: 

 
PYTANIA I 
Pytanie 1 – dotyczy Zadania nr 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania przed starzeniem min. 8,5N i pozostałych 
parametrach niezmienionych?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
 Pytanie 2 – dotyczy Zadania nr 2 
Czy Zamawiający w Załączniku nr 1a Zadaniu nr 2 Pozycja 6 na potwierdzenie poziomu protein 
≤50µg/g będzie wymagał protokołów badań producenta z kraju pochodzenia nie starszych niż 2015r. 
co będzie zgodne z wymaganiami w Załączniku nr 1a Zadaniu nr 2 Pozycja 14? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 3 – dotyczy Zadania nr 2 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki dłoni 0,12-0,13mm, nieznacznie 
różniącej się od wymaganej przez Zamawiającego i pozostałych parametrach niezmienionych?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 4 – dotyczy Zadania nr 3 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki dłoni 0,07-0,08mm, nieznacznie 
różniącej się od wymaganej przez Zamawiającego i pozostałych parametrach niezmienionych?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.    
  
Pytanie 5 – dotyczy Zadania nr 3 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych w kolorze niebieskim?   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 6 – dotyczy Zadania nr 2, 3, 4, 5 
Czy Zamawiający dopuści protokoły badań producenta z kraju pochodzenia nie starsze niż z 2015r. 
potwierdzające parametry dotyczące szczelności rękawic, grubości podwójnej ścianki palca rękawicy 
oraz poziomu protein(gdzie dotycz)?   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
 
Pytanie 7 – dotyczy SIWZ punkt 14.3) 
Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaistniała pomyłka i Zamawiający będzie oceniał liczbę sztuk rękawice 
w opakowaniu jednostkowym w sposób następujący:  
Opakowanie powyżej 200 sztuk – 0 punktów 
Opakowanie 101-200 sztuk – 10 punktów       
Opakowanie do 100 sztuk – 20 punktów? 
Odpowiedź: Zamawiający w dalszej części pisma modyfikuje zapisy w tym zakresie, zgodnie  
z treścią zapytania.  
 
PYTANIA II 
Zadanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm (±0,02) nie będące Środkiem 
Ochrony Indywidualnej kat III? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i podtrzymuje wymagania z SIWZ.  
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II. W związku z udzielonymi odpowiedziami jw. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w następujący 
sposób: W Rozdziale 14. pkt. 3 SIWZ - Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert, w 
części otrzymuje brzmienie: 

Liczba sztuk rękawic w opakowaniu zbiorczym - L   
Punktacja za liczbę sztuk rękawic w opakowaniu zbiorczym dokonana zostanie w sposób 
następujący (skala ocen 0 – 20 pkt):  
Opakowanie powyżej 200 sztuk - 0 punktów 
Opakowanie 101 - 199 sztuk      - 10 punktów 
Opakowanie do 100 sztuk          -  20 punktów 
 

III. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje zapisy SIWZ w następującym zakresie: 
 

 WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – Rozdział 5 pkt. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu 
określone w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące zdolności technicznej lub 
zawodowej tj.: posiadania wiedzy i doświadczenia;  

Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w 
postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie materiałów medycznych, każde o 
wartości brutto w zł co najmniej: 
zadanie 1 – 40 000,00 zł, zadanie 2 – 200 000,00 zł, zadanie 3 – 200 000,00 zł , zadanie 4 – 
20 000,00 zł, zadanie 5 – 150,00 zł, zadanie 6 – 5 000,00 zł, zadanie 7 – 2 000,00 zł. 
 
 Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ulega 

zmianie w zakresie rozdziału  III. pkt. 1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, 
odpowiednio. 

 

 WADIUM - Rozdział 9 SIWZ - Wadium pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla 

poszczególnych części zamówienia wynosi: 

 

 
 Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ulega 

zmianie w zakresie rozdziału VI pkt.3 - Informacje dodatkowe pkt. 1).  
 

IV. Zamawiający umieszcza sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U. 2016/S 199-358254. 
 

V. Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.mzpzoz.pl 

 
VI. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian. Termin składania ofert nie ulega zmianie. 

Zmiany SIWZ stają się wiążące z chwilą ich wprowadzenia. 
 

VII. Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone niezwłocznie. 
 

część 1 2 000,00 zł 

część 2 12 000,00 zł 

część 3 10 000,00 zł 

część 4 1 000,00 zł 

część 5 8,00 zł 

część 6 200,00 zł 

część 7 150,00 zł 

http://www.mzpzoz.pl/

