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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    
 
 

znak sprawy: ZP/220/27/13              Szczecin 27-05-2013r 

 
w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic 
diagnostycznych 
 

Wyjaśnienia nr 1  

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 

Pozycja 1 
1.Czy zamawiający będzie oczekiwał przedłożenia badań na przenikanie substancji chemicznych tak 
jak dla pozostałych pozycji? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie oczekuje przedłożenia badań na przenikanie substancji chemicznych rękawic 
w pozycji 1. 
 
Pozycja 1 
2. Prosimy o odstąpienie od wymogu umieszczenia na opakowaniu normy EN455. Żaden z przepisów 
dotyczących oznakowania opakowania rękawic nie stawia wymogu umieszczenia normy medycznej 
na opakowaniu jednostkowym. W tym celu każde opakowanie winno zawierać znak CE.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza rękawice nie posiadające na opakowaniu oznaczenia normy EN455. 
 

Pytanie 2 
Pozycja 2. 
1.Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie standardowego poziomu AQL 1,5 ponieważ 99% 
renomowanych producentów stosuje tylko ten poziom szczelności, a sugerowane warunki konieczne 
pasują tylko i wyłącznie do rękawicy oferowanej przez firmę Mercator pod nazwą Nitrylex PF 
wyprodukowaną przez zakład YTY Group, co jest ograniczeniem uczciwej konkurencji. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza poziom AQL 1,5 
 
2.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty raportów z badań na przenikanie 
cytostatyków, substancji chemicznych oraz wirusów wystawionych w 2010r. Pragniemy nadmienić, iż 
tego typu badania wykonuje się okresowo. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza raportów z badań wystawionych w 2010r 
 
3. Prosimy o odstąpienie od wymogu umieszczenia na opakowaniu normy EN455. Żaden z przepisów 
dotyczących oznakowania opakowania rękawic nie stawia wymogu umieszczenia normy medycznej 
na opakowaniu jednostkowym. W tym celu każde opakowanie winno zawierać znak CE.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza rękawice nie posiadające na opakowaniu oznaczenia normy EN455. 
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Pytanie 3 
Pozycja 3 
1.Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie badań na przenikanie związków chemicznych z 
2010 roku – chcemy nadmienić, że badania takie producent wykonuje okresowo w zależności od 
przeprowadzanej certyfikacji wyrobu w jednostce notyfikowanej. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza badań z 2010r 
 
Pozycja 3 
2. Prosimy o odstąpienie od wymogu umieszczenia na opakowaniu normy EN455. Żaden z przepisów 
dotyczących oznakowania opakowania rękawic nie stawia wymogu umieszczenia normy medycznej 
na opakowaniu jednostkowym. W tym celu każde opakowanie winno zawierać znak CE. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza rękawice nie posiadające na opakowaniu oznaczenia normy EN455. 
 
Pozycja 3 
3.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty raportów z badań na przenikanie 
wirusów wystawionych w 2009r. Pragniemy nadmienić, iż tego typu badania wykonuje się tylko raz. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza badań wystawionych w 2009r 
 
Pozycja 3 
4.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania rękawiczek lateksowych, bezpudrowych o 
nieznacznych różnicach w grubości, tj. palec 0,12-0,15mm, dłoń 0,12-0,15mm. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane rękawice. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy wzoru umowy 
1.W związku z długim czasem trwania umowy zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na dopuszczenie zmiany ceny jednostkowej po okresie 12 m-cy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza podwyższenia ceny jednostkowej po okresie 12 m-cy. 
 
Pytanie 5 
Pozycja 2 
Czy ze względu na zarówno ilościowy zakres zamówienia (względy ekonomiczne), jak i wygodę 
użytkowania (łatwość nakładania, wrażliwość dotykowa, wystarczająca wytrzymałość) Zamawiający 
dopuści będące aktualnie w powszechnym użyciu rękawice nitrylowe o gramaturze ok. 3,5g tj. 
grubości na palcach 0,1 ±0,01mm, na dłoni 0,08 ±0,01mm pakowane w opakowania po 200szt z 
odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rękawic. 
 
Pytanie 6 
Pozycja 2 i 3: 
Czy w miejsce protokołów badań nie starszych niż 2011r potwierdzających przebadanie na 
przenikanie wirusów Zamawiający dopuści i będzie oczekiwał potwierdzenia odporności na penetrację 
wirusów poprzez fabryczne umieszczenie przez producenta stosownej adnotacji na każdym 
indywidualnym opakowaniu rękawic. Nadmieniamy, iż stanowi to znacznie lepsze potwierdzenie 
wymaganej odporności niż przedstawianie wyników badań dotyczących pojedynczego nr LOT sprzed 
kilku lat. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. 
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Pytanie 7 
Pozycja 3 
1.Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych pakowanych w opakowania po 90szt w rozmiarze XL, 
co z ułatwi ich wyjmowanie z pudełka. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rękawic. 
 
Pytanie 8 
Pozycja 3 
2. Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych niesterylnych lateksowych z wewnętrzną 
warstwą polimerową o powierzchni gładkiej bezpudrowe, przebadane na przenikanie substancji 
chemicznych potwierdzone raportami nie starszymi niż 36 miesięcy, przebadane na przenikanie 
wirusów potwierdzone protokołem badań nie starszym niż 46 miesięcy, z uwagi na niezmieniony 
proces technologiczny i metodykę badań, zgodnych z normami EN 420 i EN 374 potwierdzone 
protokołami badań, spełniające wymogi normy EN 455 jako wyrób medyczny niesterylny. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rękawic. 
 
Pytanie 9 
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości o AQL 1,5, spełniających wszystkie 
pozostałe warunki SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane rękawice. 
 
Pytanie 10 
2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w związku z tym, że wymaga w pozycji 2 rękawic 
przeznaczonych do wysokiego ryzyka oznakowanych podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz 
środek ochrony osobistej kategorii III przy dodatkowym określeniu ich przeznaczenia do kontaktu ze 
środkami dezynfekcyjnymi, to oznacza, że rękawice mają chronić użytkownika tj. stanowić barierę 
przez co najmniej 10 min (zgodnie z normą EN 374-3 na Poziomie 1 przed przenikaniem substancji 
chemicznych obecnych właśnie w środkach dezynfekcyjnych, jak: formaldehyd, aldehyd glutarowy, 
alkohol izopropylowy, etanol, kwas octowy.  
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 11 
3.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w związku z tym, że określono przeznaczenie rękawic 
do kontaktu z cytostatykami, Zamawiający oczekuje, aby wymienione w SIWZ raporty z badań na 
przenikanie leków cytostatycznych obejmowały leki stosowane w Państwa szpitalu, takie jak: 
Etopozyd, Metotrexat i Paclitaxel oraz potwierdzały ochronę użytkownika przed ich przenikaniem na 
co najmniej przez 30 minut pracy? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 12 
Pozycja 3 
Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych w rozmiarze XS, S, M i L, spełniających pozostałe 
wymogi siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane rękawice 
 
Pytanie 13 
Pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o zawartości protein poniżej 50ug/g? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza rękawic poniżej 50ug/g. 
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Pytanie 14 
Pozycja 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności rękawicy z normą EN420? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie odstępuje od wymogu zgodności rękawicy z normą EN420. 
 
Pytanie 15 
Pozycja 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania fabrycznie norm na opakowaniu jednostkowym? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 16 
Pozycja 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania rękawic jako środek ochrony indywidualnej 
minimum kategorii I?, 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 17 
Pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o grubości na palcach 0,08 +/-0,01mm i 
grubości na dłoni 0,07 +/-0,01mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rękawic 
 
Pytanie 18 
Pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani rękawice pakowane w kartonik a’200szt. z przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rękawic 
 
Pytanie 19 
Pozycja 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie badań z 2008 roku na przenikalność wodorotlenku sodu 
40% zamiast badań na przenikalność substancji chemicznych? 
Pytanie 20 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 20 
Pozycja 3 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności rękawic z normą  EN420? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 21 
Pozycja 3 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania fabrycznie norm na opakowaniu jednostkowym? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 22 
Pozycja 3 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania rękawic jako środek ochrony indywidualnej 
minimum kategorii I? 
Odpowiedź 
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Zamawiający nie odstępuje od wymogu oznakowania rękawic jako środek ochrony 
indywidualnej minimum kategorii I. 
 
Pytanie 23 
Pozycja 1-3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych na pozycję? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgodny na składanie ofert częściowych. 
 
Pytanie 24 
Pozycja 2 i 3: 
Korzystając z prawa przysługującego nam, w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. – 
zwana dalej: ustawą PZP), zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem o następującej treści:  
                Prosimy Zamawiającego o wskazanie podstawy prawnej wprowadzającej w SIWZ zapis 
odnośnie dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów: „przebadane na przenikanie wirusów 
(załączyć protokół z badań nie starszy niż z 2011r)”, ponieważ takie dokumenty nie znajdują się w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane. 
Zarówno w zgodnej opinii doktryny jaki orzecznictwie Krajowej Izby odwoławczej (KIO) podkreśla 
się pogląd o bezwzględnej konieczności zachowania przez Zamawiającego, w procesie opisu 
warunków stawianych wykonawcą, zasady zachowania uczciwej konkurencji, co stanowi ratio legis 
przepisów prawa regulujących wydatkowanie środków publicznych zgodnie z zasadą uzyskania 
najlepszych efektów z ponoszonych nakładów.  
W zawiązku z powyższym prosimy o rozważenie przez Zamawiającego odstąpienia od wymogu 
dostarczenia w/w dokumentów wraz z ofertą. 
Odpowiedź 
Podstawą żądania określonego w pkt IX siwz jest wskazane w pytaniu rozporządzenie w § 6 ust 
1. 
 
Pytanie 25 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic przebadanych na penetrację wirusów z umieszczonym 
fabrycznie przez wytwórcę produktu piktogramem na każdym pojedynczym opakowaniu, co w sposób 
jednoznaczny potwierdza, że zaoferowane rękawice zostały przebadane na przenikanie wirusów. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane rękawice wraz z załączeniem dokumentów o których 
mowa w pkt IX siwz 
 
Pytanie 26 
Pytanie nr 1 – Pozycja 1 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu badania rękawic na przenikalność substancji 
chemicznych, zgodności z normami EN 420, EN 374 oraz oznakowania fabrycznego na opakowaniu 
jednostkowym zgodności z normami EN 455, EN 420, EN 374? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie odstępuje od wymogu badań na przenikalność substancji chemicznych oraz 
oznakowania fabrycznego na opakowaniu jednostkowych zgodności z normami EN 420, EN 374. 
 
Pytanie 27 
Pytanie nr 2 – Pozycja 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie badań na przenikanie substancji cytostatycznych nie starszych 
niż z 2010 roku wykonanych przez niezależne laboratorium? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych badań. 
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Pytanie 28 
Pytanie nr 3 – Pozycja 2 
Prosimy o dopuszczenie badań na przenikalność substancji chemicznych w miejsce środków 
dezynfekcyjnych, które są substancjami chemicznymi nie starszych niż z 2011 roku? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza badań na środki dezynfekcyjne. Zamawiający wymaga złożenia 
oferty zgodnie z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 29 
Pytanie nr 4 – Pozycja 2 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu oznakowania fabrycznego na opakowaniu 
jednostkowym zgodności z normami EN 455, EN 420? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na brak na opakowaniu jednostkowym oznakowania fabrycznego 
zgodności z normą EN 455. 
 
Pytanie 30 
Pytanie nr 5 – Pozycja 2 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie proponowanej pozycji. 
 
Pytanie 31 
Pytanie nr 6 – Pozycja 3 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu badania rękawic na przenikalność substancji 
chemicznych, środków dezynfekcyjnych zgodności z normami EN 420, EN 374 oraz oznakowania 
fabrycznego na opakowaniu jednostkowym zgodności z normami EN 455, EN 420, EN 374? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 32 
Pytanie nr 7 – Pozycja 3 
Czy Zamawiający oczekuje rękawic o obniżonej zawartości protein poniżej 30µg/g, przeznaczonych 
dla osób mających skłonność do podrażnień i alergii?  
Odpowiedź 
Zamawiający nie oczekuje rękawic o podanej w pytaniu zawartości protein. 
 
Pytanie 33 
Pytanie nr 8 - dotyczy § 16 ust.1 wzoru umowy 
Ze względu na możliwość trwania umowy nawet do 30 miesięcy i pewność obrotu gospodarczego 
prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy  następujących zapisów: 
Strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) w przypadku: 
a. zmiany stawki podatku VAT obejmującej przedmiot zamówienia, przy czym zmianie ulegnie 
wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, 
b. rażącej zmiany cen przedmiotu zamówienia, 
c. zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących towar importowany, 
d. zastosowania waloryzacji cen z tym, że waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż przed 
upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
e. waloryzacja cen przedmiotu zamówienia może zostać dokonana o wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał. 
f. w przypadku przekraczającej zmiany o 3% średniego kursu NBP walut Euro lub USD w stosunku 
do średniego kursu NBP walut Euro lub USD z dnia zawarcia umowy 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 34 
Pytanie nr 9. dotyczy § 10 ust.1 lit. b wzoru umowy 
Prosimy o następującą zmianę: 
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 b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność Sprzedawca – w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części brutto umowy 
określonej w § 6 umowy. 
 Interes Zamawiającego jest w pełni zabezpieczony biorąc pod uwagę zapisy wzoru umowy - zgodnie 
z którymi Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i wykonawstwa 
zastępczego 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie 35 
Rękawice pozycja 1 punkt 9 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu oznaczenia  fabrycznego norm 
455,420 i 374 na opakowaniu. W zamian zostanie załączona deklaracja zgodności producenta na 
zastosowanie ww. norm. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 36 
Rękawice pozycja 1 punkt 10 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu oznaczenia fabrycznego na 
opakowaniu klasyfikacji jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej. W zamian zostanie 
załączona deklaracja zgodności producenta na potwierdzenie, że wyrób jest wyrobem medycznym 
klasy I oraz środek ochrony indywidualnej min w kategorii I. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie odstępuje od wskazanego w powyższym pytaniu wymogu.  
 
Pytanie 37 
Rękawice pozycja 2 punkt 8-9 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie badań przeprowadzone i wystawione przez 
niezależne laboratorium. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza, aby wymagane badania rękawic określone w pkt IX siwz były 
przeprowadzone przez niezależne laboratorium. 
 
Pytanie 38 
Rękawice pozycja 2 punkt 11 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubościach na palcu 0,08-0,14 
mm 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rękawic. 
 
Pytanie 39 
Rękawice pozycja 2 punkt 11  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubościach na dłoni 0,06-0,08 
mm 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rękawic. 
 
Pytanie 40 
Rękawice pozycja 2 punkt 16 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic w opakowaniach po 200 szt. z 
odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości na 35.000 op. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rękawic. 
 
Pytanie 41 
Rękawice pozycja 3 punkt 8, 10 
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Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby rękawice były przebadane 
na substancje chemiczne oraz wirusy 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 42 
Rękawice pozycja 3 punkt 9 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poziomie protein poniżej 100 
ug/g 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rękawic. 
 
Pytanie 43 
Rękawice pozycja 3 punkt 12 
Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na dłoni 0,09-0,010 mm 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane rękawice. 
 
Pytanie 44 
Rękawice pozycja 14-15  
Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczenia fabrycznie na opakowaniu zgodności z normami oraz 
oznakowanie podwójne, w zamian zostanie do oferty dołączona deklaracja zgodności producenta o 
zastosowaniu wymogów z punktu 14 i 15 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 45 
Rękawice próbki 
W związku z wyznaczonym kryterium wyboru oferty jako cena -  najniższa oferta zwracamy się do 
Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania z każdej pozycji z dowolnego 
rozmiaru.   
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia próbek w ilościach określonych w siwz. 
 
Pytanie 46 
Rękawice 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości składania ofert na wybrane 
pozycje, umożliwi to złożenie większej ilości korzystnych ofert na poszczególne pozycje rękawic. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Pytanie 47 
Umowa par 10 ust. 1b 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany zapisu ww. ust. na „ w wysokości 
10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy…. „ Obecny zapis w przypadku odstąpienia od  
umowy pod koniec jej realizacji jest wysoce niesłuszny. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 48 
Umowa  
Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących 
przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich):  
1) zmiana stawek celnych,  
2) udokumentowana zmiana cen producenta,  
3) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu 
składania ofert (wg tabeli NBP). 
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W przypadku pozostawienia zapisu o niezmienności cen, z uwagi na długi okres obowiązywania 
umowy i związaną z nim niepewność co do dalszego rozwoju wypadków  -  możliwy wzrost kosztów 
realizacji zamówienia, wykonawcy mogą asekuracyjnie zawyżać ceny ofert. W tych okolicznościach 
pozostawienie zapisu o stałości cen w całym okresie obowiązywania umowy nie służy interesom 
Zamawiającego. W obecnej, niestabilnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na rynkach 
międzynarodowych (m. in. duże skoki kursów walut), niedopuszczenie zmiany umowy w ww. 
przypadkach sprawi, że wykonawca będzie obciążony ponadprzeciętnym ryzykiem ekonomicznych 
związanym z realizacją kontraktu, wykraczającym poza zwykłe ryzyko prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Zamawiający udzielając powyższych wyjaśnień nie wprowadził zmian na skutek których 
konieczne jest przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert  
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
                  Z poważaniem  

 

 

 

….……………………………………… 

DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE 

 


