
Warszawa, dnia  28.05.2013 r.

Pytania do SIWZ

dot. przetargu  nieograniczonego na    dostawę rękawic jednorazowych  
spr. nr ZP/251/I-0  8/2013  

       SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że w terminie ustawowym do Zamawiającego 
wpłynęły  pytania  dotyczące  SIWZ.  Na podstawie art. 38  ust. 1  i 2  ustawy  –  Prawo zamówień  
publicznych,  poniżej  podaję treść  pytań  i udzielam odpowiedzi.

Pytania z dnia 27.05.2013r.:

PIERWSZA GRUPA PYTAŃ:

"Pytanie 1, pozycja 1-8:
Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem, pozostałe parametry bez zmian?"

    
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuści.

"Pytanie 2, pozycja 12-13: 
Czy Zamawiający dopuści  rękawice z  rolowanym mankietem,  w przypadku negatywnej  odpowiedzi 
zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej  
firmie konkurencyjnej oferty."

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści.

"Pytanie 3, pozycja 12-13:
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pakowane po 50 par,  z przeliczeniem zamawianej 
ilości?"

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

"Pytanie 4, pozycja 14-16:
Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  nitrylowe  w  kolorze  niebieskim  pakowane  po  200  sztuk,
z przeliczeniem zamawianej ilości?"

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

"Pytanie 5:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki 
VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% 
na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy 
Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w 
chwili  obecnej).  Zgodnie  z  powyższym,  przy zasadach jakie  stosuje  się  przygotowując  wyceny do 
przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie)-podniesienie stawki VAT o 15% jest dla 
większości  dystrybutorów  niemożliwe  do  zaakceptowania.  Konieczność  utrzymania  ceny  brutto  na 
niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla 
Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry  
zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę 
ewentualną  podwyżkę  stawki  VAT.  Z  kolei  to  rozwiązanie  jest  niekorzystne  dla  Zamawiającego, 



ponieważ  spowoduje  to  przekroczenie  szacunków  do  przetargu  a  następnie  zakup  sprzętu 
medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki 
VAT."

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

DRUGA GRUPA PYTAŃ:

"Pytanie nr 1, poz.12 i 13: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic rękawice pudrowane mączką kukurydzianą, mankiet 
rolowany, mikroteksturowane, sterylizowane promieniami gamma."

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.

"Pytanie nr 2, poz.12 i 13: 
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  opakowań  zawierających  50  par  z  odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości."

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. 

"Pytanie nr 3, poz.14,15 i 16: 
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawice  nitrylowe,  nie  pudrowane,  kolor  niebieski, 
wytrzymałe i odporne na przebicia i przekłucia, norma EN 455 1-2-3."

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.

"Pytanie nr 4, poz.14,15 i 16: 
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zaoferowania  rękawic  nitrylu  bezpudrowych
w opakowaniach po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości."

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.


