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dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego.  
Numer sprawy: ZLA-ZP-752w/44/13 
/odpowiedź do SIWZ/ 
 
 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. działając na podstawie 
art.38 ust.1i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z 
dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ 
 
Firma XXXXXXXXXXXX jako zainteresowana postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwraca się do Zamawiającego z pytaniem: 
 
Części G poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w opakowaniu 100 sztuk z przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w opakowaniu 100 sztuk z przeliczeniem 
zamawianych ilości. 
 
Części G poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści  rękawice chirurgiczne w opakowaniu 50 par tj. 100 sztuk z 
przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga rękawic pakowanych po 50 par, tj. łącznie 1500 par. 
 
 
Pytania dotyczące projektu umowy: 
 
1.Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w 
rozumieniu wzoru umowy będą uwaŜane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: 
Terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych. Za dni robocze w rozumieniu 
wzoru umowy będą uwaŜane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 
 
2. Czy w razie braku moŜliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 
zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych 
parametrach i w takiej samej cenie? 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji. Jednak w razie braku moŜliwości lub istotnych 
trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie,  Wykonawca zwróci się w 
formie pisemnej do Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzje po zapoznaniu się z 
wyjaśnieniem Wykonawcy. 
 
 
3. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 
zamówiony. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienił zapis w umowie „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej 
realizacji Umowy, jednak nie mniej niŜ 80% wartości umowy”. 
 
 
4.Czy Zamawiający zgadza się zapisać moŜliwość zmiany cen brutto wynikające ze zmiany 
obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie planuje zmiany treści umowy. 
 
 
5. Czy Zamawiający zgadza się zapisać moŜliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 
3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia 
umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych 
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy3%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie planuje zmiany treści umowy. 
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