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 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę rękawic medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie 

-  n r  s p r a w y  Z P  1 2 / 2 0 1 1

I. W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:  dot. Grupy 1 i 2  
Czy nie zaistniała pomyłka w opisie grubości  palca rękawic w grupie 1 i 2? Czy wymienione wartości  nie 
powinny być poprzedzone zerem? (tj. w grupie 1 pozycja 1 i 2- grubość palca od 0,20mm-0,22mm; w grupie 2 
pozycja 1,2,3 – grubość palca od 0,09mm-0,11mm)
Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuję, że nastąpiła pomyłka w opisie grubości palca w grupie 1 i w 
grupie 2. W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie otrzymuje brzmienie:
Grupa 1 poz. 1 i 2 - grubość palca od 0,20mm-0,22mm
Grupa 2 poz. 1, 2, 3 – grubość palca od 0,09-0,11mm

Pytanie nr 2:  dot. Grupy 1 i 2:
Czy  na  potwierdzenie  wymienionych  parametrów  w  opisach  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  będzie 
wymagał protokołów badań producenta nie starszych niż z 2009 r.?
Odpowiedź nr 2: Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt. VII/3. 

Pytanie nr 3:  dot. Grupy 1 i 2:
Czy nie zaistniała pomyłka w opisie grubości palca rękawic przy ocenie jakości? Czy wymienione grubości nie 
powinny być poprzedzone zerem?
Odpowiedź  nr  3: Tak,  zaistniała  pomyłka  w  opisie  grubości  palca  rękawic  przy  ocenie  jakości. 
Wymienione grubości mają być poprzedzone zerem tj.:
Grupa 1 poz. 2 Średnia grubość palca (na podstawie badań producenta)
0,22mm – 15 pkt
<0,20;0,22)mm – 5 pkt
Grupa 2 poz.1, 2, 3  Średnia grubość palca (na podstawie badań producenta)
0,11mm – 10 pkt
< 0,9;0,11)mm – 5 pkt

Pytanie nr 4:  dot. Grupy 2 i 3:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości wymaganych próbek w grupie 2 i 3 z uwagi na fakt, iż są to  
rękawice diagnostyczne pakowane w opakowaniach jednostkowych tj. 1 opakowanie=100 szt.?
Odpowiedź nr 4:  Zamawiający w grupie 2 i 3 określa ilość próbek po 1 op. a'100 szt. w rozmiarze M.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

                      

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

Pytanie nr 5:  Pakiet 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 rękawic lateksowych o średniej grubości na palcach 0,12-0,13  
mm.
Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie wyraża zgody, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź 
nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 6:  Pakiet 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 rękawic winylowych o średniej grubości na palcach 0,08 mm.
Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź 
nr 1 niniejszego pisma.         

Pytanie nr 7:  Pakiet 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 rękawic nitrylowych o średniej grubości na palcach 0,11 – 0,12.
Odpowiedź  nr  7:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  w poz.  3  rękawic  nitrylowych o 
średniej grubości na palcach 0,12; równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź nr 1 niniejszego 
pisma.

Pytanie nr 8:  Dot. pakietu 1
Poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych zakończonych mankietem prostym z 
podłużnymi  i  poprzecznymi  wzmocnieniami,  cechujących  się  bardzo  niskim  poziomem  AQL  tj.  0,65  po 
zapakowaniu potwierdzonym testem wodnym zgodnie z normą EN 455, pozostałe parametry takie jak poziom 
protein, długość oraz grubość palca zgodna z siwz.
Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw. 

Pytanie nr 9:  Dot. pakietu 1
Poz. 2 –  Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie zaoferowania  trójwarstwowych  półsyntetycznych  rękawic 
wykonanych  w  najnowszej  i  najskuteczniejszej  technologii  pokrywania  strony  wewnętrznej  nitrylem, 
cechujących się średnią grubością w zakresie 0,2-0,25mm oraz długości min. 300mm +/-3.
Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.

Pytanie nr 10:  Dot. pakietu 1
Poz. 1,2 – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice mają być  mają być pakowane w opakowania 
nieprzepuszczające ozonu, podciśnieniowe (szczelne dla powietrza), tzn. całkowicie foliowe lub foliowane od 
wewnątrz obustronnie? Taki sposób pakowania gwarantuje w przypadku rękawic chirurgicznych, iż do końca 
terminu ważności ich właściwości i wytrzymałość mechaniczna pozostają niezmienione.
Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w opakowaniach opisanych jw. 

Pytanie nr 11:  Dot. pakietu 2
Poz. 1 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej 
generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych 
jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone 
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na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pragniemy 
nadmienić, iż dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu 
wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych  
rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie 
wyższy poziom ochrony. 
Odpowiedź nr 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.

Pytanie nr 12:  Dot. pakietu 2
Poz. 2 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej grubości palca 0,08.
Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź 
nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 13:  Dot. pakietu 2
Poz.  2 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie,  czy rękawiczki winylowe mają posiadać 
oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu informację o braku substancji DOP (=DEHP), która 
została w ostatnim okresie umieszczona przez Europejska Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście 
substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych?
Odpowiedź  nr  13: Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  rękawic  w  opakowaniu  zawierającym 
informację opisaną jw., ale nie wymaga takiego nadruku.

Pytanie nr 14:  Dot. pakietu 2
Poz. 3 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej  
generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych 
jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone 
na opakowaniach),  przebadane na 4 grupy chemiczne zgodnie z normą  EN-374-3. Pragniemy nadmienić,  iż 
dopuszczenie  ww.  rękawic  nie  zwiększy  kosztów  zakupu,  a  jednocześnie  pozwoli  Zamawiającemu 
wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych 
rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie 
wyższy poziom ochrony. 
Odpowiedź nr 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.

Pytanie nr 15:  Dot. pakietu 3
Poz. 1 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej 
generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych 
jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone 
na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pragniemy 
nadmienić, iż dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu 
wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych 
rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie 
wyższy poziom ochrony. 
Odpowiedź nr 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.
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Pytanie nr 16:  Dot. siwz
Prosimy Zamawiające o zmianę w zapisie umowy §9 pkt.2 na:
„Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
1)  w wysokości  10% niezrealizowanej  części  wartości  przedmiotu umowy,  o której  mowa w § 2 ust.  2,  w 
przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada  Dostawca,  przy  czym  w 
przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy 
do dnia odstąpienia przez Dostawcę,
2)  w wysokości  0,5 % niezrealizowanej  części  wartości  zamawianej  partii  materiałów (  bez  uwzględnienia 
podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust.2 i 3,
3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy 
dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy.”
W przypadku pierwotnego zapisu tego postanowienia, należy podnieść, że kara umowna może zostać zgodnie z 
art. 483 na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jako naprawienie poniesionej z tego 
tytułu  przez  wierzyciela  szkody,  nie  jest  zatem możliwe,  aby  w przypadku  jakiegokolwiek  odstąpienia  od 
umowy  przez  Zamawiającego  zastrzec  karę  umowną.  Możliwe  jest  zastrzeżenie  kary  umownej,  tylko  w 
przypadku  takiego  odstąpienia  od  umowy,  które  wynika  z  zawinionego  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania  umowy  przez  dostawcę.  Ponadto  zgodnie  z  art.  484  §  2  kara  umowna  nie  może  być  rażąco 
wygórowana, kara jest rażąco wygórowana w takim przypadku, gdy wartość ewentualnej szkody jaką wierzyciel  
może w danym przypadku niewykonania zobowiązania odnieść jest zdecydowanie niższa niż wartość kary. W 
razie odstąpienia od umowy już w części wykonanej nie można żądać zapłaty kary stanowiącej procent od całej 
wartości  umowy,  ponieważ taka kara będzie rażąco wygórowana, w im większym rozmiarze umowa została 
wykonana, tym mniejsza jest szkoda jaką odnosi zamawiający w razie odstąpienia od umowy. W związku z  
powyższym prosimy o modyfikację tego zapisu. 
Odpowiedź nr 16: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 17: Dot. grupy nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane o grubości palca 12-13mm? Pozostałe 
parametry bez zmian.
Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - 
vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 18: Dot. grupy nr 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne winylowe pudrowane o grubości palca 8-11mm? Pozostałe 
parametry bez zmian. 
Odpowiedź nr 18:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - 
vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 19:  
Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby katalogi musiały zawierać numery katalogowe, ponieważ producent nie 
stosuje numerów katalogowych.
Odpowiedź nr 19: Zamawiający dopuszcza możliwość, aby katalogi nie zawierały numerów katalogowych. 
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Pytanie nr 20: Dot. grupy 2 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o grubościach: dłoń 0,12mm (+/-0,02), 
palce 0,14mm (+/-0,02), mankiet 0,08mm (+/-0,02)?
Odpowiedź nr 20:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 21: Dot. grupy 2 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic winylowych o grubościach: dłoń 0,11mm (+/-0,02), 
palce 0,10mm (+/-0,02), mankiet 0,09mm (+/-0,02)?
Odpowiedź nr 21: Zgodnie z SIWZ + odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.
Pytanie nr 22: Dot. grupy 2 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych w opakowaniach 150szt.?
Odpowiedź nr 22:  Nie.

Pytanie nr 23: Dot. grupy 2 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubościach:  dłoń 0,08mm (+/-0,02), 
palce 0,10mm (+/-0,02), mankiet 0,06mm (+/-0,02)?
Odpowiedź nr 23: Zgodnie z SIWZ + odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 24: Pakiet nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein <150µg/g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź nr 24: NIE.

Pytanie nr 25: Pakiet nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,17 mm, pakowane w opakowania z foliowanego papieru, 
bez informacji o 100% testowaniu elektronicznym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź nr 25: NIE.

Pytanie nr 26: Pakiet nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,23 mm, pakowane w opakowania z foliowanego papieru, 
bez informacji o 100% testowaniu elektronicznym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź nr 26:  NIE.

Pytanie nr 27: Pakiet nr 1, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice pokryte polimerem, o grubości  palca 0,23 mm i długości  min. 285mm, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź nr 27:  NIE.

Pytanie nr 28: Pakiet nr 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,12 mm +/- 0,03 mm, bez informacji o dacie produkcji na 
opakowaniu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź nr 28: NIE.
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Pytanie nr 29: Pakiet nr 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,08 mm +/- 0,02 mm, bez informacji o dacie produkcji na 
opakowaniu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź nr 29: NIE.
 
Pytanie nr 30: Pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5, teksturowanej powierzchni palców, z mankietem równomiernie 
rolowanym, w kolorze niebieskim, pakowane w op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, grubości  
palca 0,11 mm +/- 0,02 mm, grubości dłoni 0,07 mm +/- 0,02 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź nr 30:  NIE.

Pytanie nr 31: Pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5, teksturowanej powierzchni palców, z mankietem równomiernie 
rolowanym, w kolorze niebieskim, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź nr 31:  NIE.

Pytanie nr 32: 
Proszę o zgodę na zaoferowanie w grupie 2 w pozycji 1 rękawic spełniających wszystkie wymogi Zamawiające-
go, ale o grubości mediana na palcu 0,12mm.
Odpowiedź nr 32:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 33: 
Proszę o zgodę na zaoferowanie w grupie 2 w pozycji 2 rękawic spełniających wszystkie wymogi Zamawiające-
go, ale o grubości mediana na palcu 0,13-0,16mm i długości 249-256.
Odpowiedź nr 33:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 34: 
Czy Zamawiający zgodzi się na załączenie do oferty folderów zawierających szczegółowy opis rękawic zamiast  
pełnych katalogów?
Odpowiedź nr 34:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 35: Grupa 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych z lateksu AQL 1,5; grubość palca 0,20 mm +/-  
0,02mm, nie testowanych elektronicznie?
Odpowiedź nr 35:  NIE.

Pytanie nr 36: Pytanie dot. Grupa 1 poz.2
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 1 poz. 2, aby umożliwić większej liczbie wykonawców 
złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert?
Odpowiedź nr 36:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z tym wyłącza z grupy 1 pozycję 
nr 2 i tworzy z niej grupę nr 1a. 
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Pytanie nr 37: Pytanie dot. Grupa 2 poz.1-3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o średniej grubości palca 0,13mm +/- 0,01mm?
Odpowiedź nr 37:  NIE.

Pytanie nr 38: Pytanie dot. Grupa 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie rękawic wykonanych z nitrylu  o powierzchni chropowatej  na całej 
powierzchni chwytnej rękawicy?
Odpowiedź nr 38:  TAK.

Pytanie nr 39: dotyczy grupy 1 poz. 1,2
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia protokołu badań wytwórcy z kraju pochodzenia? 
Odpowiedź nr 39:  NIE.

Pytanie nr 40: dotyczy grupy 1 poz. 1
Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  umieszczenia  na  opakowaniu  informacji  o  100%  testowaniu 
elektronicznym?
Odpowiedź nr 40:  NIE.

Pytanie nr 41: dotyczy grupy 1 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezlateksowych bezpudrowych nie pokrywanych poliuretanem.
Odpowiedź nr 41:  NIE.

II. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia:
1) opis przedmiotu zamówienia w zakresie grubości palca w grupie 3. Zapis winien brzmieć – grubość pal -
ca od 0,06-0,10mm. W związku z tym zmienia się  ocenę jakości dostarczonych próbek tj.: średnia grubość 
palca (na podstawie badań producenta)
0,10mm – 20 pkt
<0,06;0,10)mm – 10 pkt

2) zapis pkt VII/1c)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz III/1 c) ogłoszenia o zamówieniu, 
który otrzymuje brzmienie:
wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do ob-
rotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie  
nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującej ustawy  
z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych) lub zgłoszenie/ powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji  
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z przepisami ustawy o wyro-
bach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.  
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III. W oparciu o art.  38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin  
składania ofert i otwarcia ofert do dnia 01.06.2011 roku.   Godziny pozostają bez zmian.

IV.  Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

V. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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