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Nasz znak : DOP – ZP 35/               /08                                Kraków, dnia 27 listopada 2008 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę rękawic jałowych i  diagnostycznych” (ZP 35/08).

Na  podstawie  art.  38  ust.  2  i  4   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo   zamówień 
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  ze  zm)  Dyrekcja  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie, odpowiada na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę  rękawic  jałowych  i 
diagnostycznych”(ZP 35/08).

1. dot.  grupy  nr  2  poz.  4   Prosimy  o  potwierdzenie  że  Zamawiający  wymaga  rękawic 
nitrylowych bezpudrowych, niejałowych? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych bezpudrowych, niejałowych.

2. dot. grupy nr 2 poz. 4  Czy w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 4 grupie 2 nie zaszła 
pomyłka?  Zamawiający  wymaga  rękawic  w  rozmiarach  S-XXL?  Czy  Zamawiający 
zrezygnuje z wymaganego rozmiaru XXL?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z wymaganego rozmiaru XXL i wykreśla rozmiar  
XXL z załącznika nr 4 do SIWZ.

3. Zgodnie z zapisami Rozdziału VII pkt.  3 SIWZ do oferty należy załączyć "protokoły 
badań  wytwórcy  z  kraju  pochodzenia  nie  starsze  niż  z  2007  r.  (dotyczy  rękawic 
lateksowych)". Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia w miejsce "protokołów 
badań"  kart  danych  technicznych  wystawionych  przez  producenta  rękawic, 
potwierdzających spełnianie  przez  oferowane rękawice  wymagań postawionych przez 
Zamawiającego i zawierających opis oferowanych produktów? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ.

4. dot.  przedmiotu  zamówienia  grupa  1  poz.  nr  2  -  rękawica  jałowa,  chirurgiczna, 
bezlateksowa, bezpudrowa, dobrze przylegająca do dłoni, kształt anatomiczny, rozm. od 
6 do 8,5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic zgodnych z opisem 
Zamawiającego, jednakże o długości 295 mm ? 
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  rękawic  zgodnych  z  
opisem Zamawiającego, jednakże o długości 295 mm.

5. dot.  przedmiotu  zamówienia  grupa  2  poz.  nr  4  -  rękawica  nitrylowa,  bezpudrowa, 
dobrze przylegająca do dłoni,  oburęczna,  łatwość zakładania niejałowa S,  M, L,  XL, 
XXL- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic w rozmiarze XS, S, M, 
L, XL? 
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga zaoferowania w grupie  2  poz.  4  "rękawica niejałowa, 
nitrylowa  bezpudrowa,  dobrze  przylegająca  do  dłoni  oburęczna,  łatwość  zakładania 
niejałowa S, M, L, XL,  op. po 100 szt."
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6. dot.  pakietu  1  poz.  1  Czy  rękawice  sterylne  chirurgiczne,  pudrowane  mają  być 
pakowane w podwójne opakowanie tj. wewnętrzne, pudrowane mają być pakowane w 
podwójne opakowania rodzaj opakowania jest nieprzepuszczalny dla płynów, powietrza, 
a zwłaszcza dla ozonu , który wpływa znacząco na pogorszenie jakości lateksu w trakcie 
przechowywania.
Odpowiedź: rękawice sterylne muszą być pakowane zgodnie z normami, w taki sposób aby  
zachowana była szczelność i sterylność rękawic. 

7. Czy  Zamawiający  ma  na  myśli,  aby  rękawice  chirurgiczne  były  sterylizowane 
radiacyjnie?  Ze  względu  bezpieczeństwa  personelu  oraz  potencjalne  działanie 
rakotwórcze  większość  producentów  odchodzi  obecnie  od  sterylizacji  rękawiczek 
tlenkiem etylenu.
Odpowiedź: tak, rękawice  chirurgiczne mają być sterylizowane radiacyjnie.

8. Czy  zamawiający  wymaga  rękawic  sterylnych  pudrowanych,  potwierdzonych 
załączonymi do oferty wynikami niezależnych od producenta badań, o niskiej zawartości 
protein lateksowych - poniżej 80 µg/g?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ pkt VII.3 

9. dot.  grupy  1  poz.  2  Czy  rękawiczki  chirurgiczne  mają  być  pakowane  w zewnętrzne 
opakowanie foliowe podciśnieniowo pozbawione powietrza (próżniowe)? 
Odpowiedź: rękawice sterylne muszą być pakowane zgodnie z normami, w taki sposób aby  
zachowana była szczelność i sterylność rękawic. 

10. czy  rękawiczki  chirurgiczne  mają  być  wyposażone  w  podłużne  i  poprzeczne 
wzmocnienia uniemożliwiające zsuwanie się rękawic w trakcie zabiegu? 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  ale  nie  wymaga  zaoferowania  rękawiczek 
chirurgicznych  wyposażonych  w  podłużne  i  poprzeczne  wzmocnienia  uniemożliwiające 
zsuwanie się rękawic w trakcie zabiegu.

11. dot.  poz.  1,  2  ,4  Czy  Zamawiający  w  celu  zagwarantowania  wysokiej  jakości 
oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie wymagał, aby rękawice 
lateksowe  niesterylne  były  produkowane  pod  kontrolą  jednostki  notyfikowanej 
(potwierdzenie zasadności oznakowanie rękawic znakiem CE) i w związku z tym będzie 
wymagała  załączenia  do  oferty  stosownego  certyfikatu  wydanego  przez  jednostkę 
notyfikowaną?
Odpowiedź:  Zgodnie  z  pkt  VII.1  SIWZ  Zamawiający  wymaga  dołączenia  do  oferty  
oświadczenia o treści  wskazanej  we  wzorze nr 3 do SIWZ,  potwierdzające,  iż  oferowane 
wyroby medyczne posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z  
ustawą o wyrobach medycznych oraz, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do 
obrotu  na  mocy  obowiązujących  przepisów,  z  jednoczesnym  zapewnieniem,  iż  na  każde  
żądanie  Zamawiającego,  w  nieprzekraczalnym  terminie  5  dni,  Wykonawca  przedłoży  
odpowiednie dokumenty na potwierdzenie tych okoliczności.

12. poz.  1,  2,  3,  4.  prosimy  o  dopuszczenie  rękawiczek  w  rozmiarach  XL  pakowanych 
minimum po 90 szt w standardowe opakowania? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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13. poz.  4.  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawiczek  jałowych,  nitrylowych, 
bezpudrowych w rozmiarach S, L, M, XL z bardzo dużą rozciągliwością ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano  
SIWZ,  zamieszczona na stronie internetowej szpitala i staje się wiążąca. 
Termin składania ofert – 5  grudnia  2008 r. do godz. 10.00 w  Kancelarii Szpitala  pok. nr 12.
Termin otwarcia ofert -  5  grudnia  2008 r. do godz. 10.30 w Świetlicy Szpitala.
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