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DO – ZP 131 /2014 Kraków, dnia 20.05.2014 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„ Dostawę rękawic chirurgicznych jałowych, rękawic diagnostycznych niejałowych oraz osłonek

medycznych jednorazowego użytku” - nr sprawy ZP 11/2014

I.  W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia,  Zamawiający  w  oparciu  o  art.  38  ust.  1  ustawy  –  Prawo  zamówień
publicznych udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. G  rupa 1 poz. 1
Czy Zamawiający  dopuści  w  ww.  pozycji  rękawice  o  grubości  w części  palca  0,16-0,18  (mm),
zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry pozostaną bez zmian?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w Grupie 1 poz. 1. rękawice o grubości w
części  palca  0,16-0,18  (mm),  zgodnie  z  normą  EN  455:00  część  2,  pod  warunkiem  spełnienia
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 2: dot. Grupa 1 poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic pokrytych polimerami?
Odpowiedź nr 2:  Zamawiający dopuszcza w Grupie 1 poz. 2  rękawic pokrytych polimerami, pod
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 3: dot. Grupa 1 poz. 2
Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  w  powyższej  pozycji  kart  katalogowych/  technicznych
wystawionych przez producenta zamiast  protokołów z badań, jako dokumentów potwierdzających
spełnianie wymagań?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 4; dot. Grupa 1 poz. 3
Zwracamy się z prośbą po wydzielenie powyższej pozycji i przeniesienie jej np. do Grupy nr 3. 
Pozycja 3 części nr 1 bardziej pasuje asortymentowo do grupy 3. Jest to rękawica specjalistyczna tak 
jak rękawice przedstawione w części nr 3?
Odpowiedź nr 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5: dot. Grupa 2 poz. 2
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w powyższej  pozycji  rękawic o poziomie AQL<=1,5.  Im
mniejszy poziom AQL tym lepiej?
Odpowiedź nr 5.  Zamawiający dopuszcza w Grupie 2 poz. 2  rękawic o poziomie AQL<=1,5, pod
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 6: dot. Grupa 2 poz. 2
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic pakowanych po 200 sztuk z
jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź nr 6. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7: dot. Projektu umowy - § 3 pkt. 4
Prosimy o  określenie  minimalnego  zakresu  zamówienia,  to  znaczy takiego,  do  realizacji  którego
Zamawiający  będzie  zobowiązany,  np.  w  procencie  wartości  pełnego  zakresu  zamówienia.
Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie
pewna, a nie opcjonalna. 
Odpowiedź nr 7:  Zamawiający nie  może  przewidzieć minimalnego zakresu zamówienia.  Będzie
realizował  umowę,  zgodnie  ze  swoim  zapotrzebowaniem  w  ciągu  24  m-cy  od  dnia  podpisania
umowy.

Pytanie nr 8: dot. Projektu umowy - § 6 pkt. 2
Co  zamawiający  miał  na  myśli  pod  pojęciem  rozładunek  w  miejsce  wskazane?  Czy  chodzi  o
dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta
(system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z
samochodu i ustawienia jej na podłożu. ). Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie towaru paletami?
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Odpowiedź nr 8: Jako miejsce rozładunku Zamawiający rozumie Aptekę Szpitalna lub Magazyn
Medyczny,  w  miejscu  wskazanym  przez  pracownika  Odbiorcy,  któremu  zostanie  przekazany
materiał.  Zamawiający nie dopuszcza  dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi  w
firmach przewozowych tzw. burta-burta

Pytanie nr 9: dot. Projektu umowy - § 6 pkt. 2
Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w § 6 ust. 2 do wartości niezrealizowanej części
umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy.?
Odpowiedź nr 9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wzoru umowy

Pytanie nr 10: dot.    dotyczy SIWZ punkt VII.3 – grupa 2.2.
Czy  Zamawiający  dopuści  na  potwierdzenie  zgodności  z  normą  EN374-3  certyfikat  jednostki
notyfikowanej?
Odpowiedź nr 10. Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie zgodności z normą EN374-3 certyfikat
jednostki notyfikowanej

Pytanie nr 11: dot.   dotyczy SIWZ punkt VII.3 – grupa 2.2.
Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności producenta potwierdzającą zgodność z całą normą
EN374 bez wyszczególniania jej części?
Odpowiedź  nr  11: Zamawiający  dopuszcza  deklarację  zgodności  producenta  potwierdzające
zgodność z całą normą EN374 bez wyszczególniania jej części

Pytanie nr 12: dot.    dotyczy SIWZ punkt VII.2 – katalogi producenta
W związku z tym, że producent nie wykonuje katalogów w języku polskim prosimy Zamawiającego o
dopuszczenie kart katalogowych produktu w języku polskim?
Odpowiedź  nr  12:  Zamawiający  dopuszcza  dostarczenie  kart  katalogowych  produktu  w  języku
polskim

Pytanie nr 13: dot.   dotyczy SIWZ punkt X.3.d) – próbki przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający dopuści złożenie próbek opisanych w grupie nr 1 (rękawice sterylne) po 5 par z
każdej pozycji asortymentowej?
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Odpowiedź  nr  13.  Zamawiający dopuszcza  złożenie  próbek opisanych  w grupie  nr  1  (rękawice
sterylne) po 5 par z każdej pozycji asortymentowej

Pytanie nr 14: dot. Grupa 2, poz. 1
Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  odstąpienie  od  środka  ochrony  indywidualnej  dla
rękawic lateksowych ?
Odpowiedź nr 14: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie ne 15: dot. Grupa 2, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych po 150
szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?
Odpowiedź nr 15: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16: dot. Grupa 2, poz. 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty deklaracji
zgodności producenta dla środka ochrony indywidualnej  kat. II oraz  EN 374-1, na potwierdzenie EN
374-2,3 raport z badań ?
Odpowiedź nr 16: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 17; dot. Grupa nr 1 poz . 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o poziomie protein poniżej 95
µg/g, poziomie AQL 1,0, grubości pojedynczej ścianki palca 0,16-0,18 mm? Pozostałe parametry bez
zmian.
Odpowiedź nr 17: Zamawiający zgodnie z odpowiedzią nr 1 dopuszcza w Grupie 1 poz. 1. rękawice
o  grubości  w  części  palca  0,16-0,18  (mm),  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych  wymogów
zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 18; dot. Grupa nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści  Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe jednorazowe, bezpudrowe,
polimeryzowane, teksturowana powierzchnia, długi mankiet- 300mm, w kolorze zielonym.  Mikro-
chropowata tekstura na dłoni i palcach, rozmiar i oznaczenie dłoni nadrukowane na mankiecie,
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 wygięty kształt  palców. Odporne na przenikanie mikroorganizmów,  w tym wirusów, z godnie z
normą ASTMF1671, AQL-0,65, spełniające normy EN 374-3, EN 455-1,2,3. Rozmiary: od 6 do 9.
Odpowiedź  nr  18:  Zamawiający  dopuszcza  w  Grupie  1  poz.  2  Rękawice  chirurgiczne  sterylne
neoprenowe jednorazowe, bezpudrowe, polimeryzowane, teksturowana powierzchnia, długi mankiet-
300mm, w kolorze zielonym.  Mikro-chropowata tekstura na dłoni i palcach, rozmiar i oznaczenie
dłoni nadrukowane na mankiecie, wygięty kształt palców. Odporne na przenikanie mikroorganizmów,
w tym wirusów, z godnie z normą ASTMF1671, AQL-0,65, spełniające normy EN 374-3, EN 455-
1,2,3. Rozmiary: od 6 do 9 pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 19:dot. Grupa nr 1 poz. 2
Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia badań producenta.
Odpowiedź nr 19: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 20: dot. Grupa nr 1 poz. 3
Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział
większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.
Odpowiedź nr 20: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21: dot. Grupa 2 poz 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane o zawartości protein poniżej
175 µg./g ? Pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź nr 21: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22: dot. Grupa 2 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach,
spełniające normy ASTMF 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako
wyrób  medyczny  kl.  I  oraz  środek  ochrony  indywidualnej  kl.  III,  z  podanymi  na  opakowaniu
poziomami ochrony na min. 25 substancji chemicznych,  poziom AQL 1,0, grubość: dłoń w mm 0.07
± 0,01 czubki palców mm 0.10 ±0,01 , długość min. 240 mm?
Odpowiedź nr 22:  W grupie 2 nie ma pozycji nr 5. Z opisu można wywnioskować , że chodzi o
pozycję 2. Jeśli tak, to odpowiedź na pytanie brzmi:
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Zamawiający dopuszcza  rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach,
spełniające normy ASTMF 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako
wyrób  medyczny  kl.  I  oraz  środek  ochrony  indywidualnej  kl.  III,  z  podanymi  na  opakowaniu
poziomami ochrony na min. 25 substancji chemicznych,  poziom AQL 1,0, grubość: dłoń w mm 0.07
± 0,01 czubki palców mm 0.10 ±0,01 , długość min. 240 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych
wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 23: dot. Grupa 1 poz.1
Czy Zamawiający dopuści badania na zawartość protein z jednostki niezależnej starsze niż 2013r
Odpowiedź nr 23: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 24: dot. Grupa 1 poz.
Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie, ze specjalną warstwą antypoślizgową
o długości minimalnej 285mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ
Odpowiedź nr 24: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 25: dot. Grupa 1 poz.3
Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane o zawartości białek 13µg/g?
Odpowiedź nr 25: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26: dot. Grupa 2 poz.2
Czy Zamawiający dopuści  rękawice pakowane a’200 dla rozmiarów S-M i  180 dla rozmiaru XL
spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź nr 26: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 27: dot. Grupa 3 poz.1
Czy Zamawiający wydzieli pozycję do odrębnego zadania?
Odpowiedź nr 27: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 28: dot. Grupa 2
Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem opakowań.
Odpowiedź nr 28: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 29: dot. Grupa 1 poz. 1
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie w pakiecie 1poz.1 rękawic chirurgicznych wysokiej jakości o
długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 260-285
mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo
pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika
jedynie  z  wielkości  –  długości  samej  dłoni,  na  którą  dany rozmiar  jest  przeznaczony,  natomiast
długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.
Odpowiedź nr 29: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 30: dot. Grupa 1 poz. 1
Czy zamawiający będzie oczekiwał aby na opakowaniu wew. Rękawiczek znajdowała się informacja
w języku Polskim dotycząca postępowania z pudrem?
Odpowiedź nr 30: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby na opakowaniu wew.  Rękawiczek
znajdowała się informacja w języku Polskim dotycząca postępowania z pudrem

Pytanie nr 31: dot. Grupa 1 poz. 1
Czy poziom protein w rękawiczkach ma być potwierdzony niezależnymi badaniami?
Odpowiedź nr 31: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 32: dot. Grupa 1 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenia parametru rękawicy Kartą Techniczną lub
innym  dokumentem wystawionym  przez  producenta  dla  konkretnego  produktu,  tj.  szeregu  partii
rękawic. Protokół badań dotyczy bowiem jednej lub kilku partii rękawic, a nie stanowi deklaracji
powtarzalności  parametrów dla  licznych  produktów.  Dokument  producenta  czy Karta  Techniczna
producenta świadczy zatem o wysokiej jakości i dotyczy każdej sztuki dostarczanego produktu. W
przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przy każdej dostawie
będzie  żądał  od  Wykonawcy  badania  do  dostarczanej  serii  w  celu  potwierdzenia  zgodności  z
precyzyjnymi wymaganiami opisanymi w SIWZ?
Odpowiedź nr 32: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 33: dot. Grupa 1 poz. 2
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, poliizoprenowych bezpudrowych z
wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci,  powierzchnia  zewnętrzna mikroteksturowana,
grubość na palcu 0,27 mm AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią
grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285
mm w zależności  od rozmiaru,  badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z  ASTM F 1671,
badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań),
badania na przenikalność cytostatyków (raport z wynikami badań) Zgodne z EN 420, EN 388
Odpowiedź nr 33: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 34: dot. Grupa 1 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z syntetycznego neoprenu z nitrylem,
bezpudrowe. AQL po zapakowaniu < 1,0, szerszy obszar dłoni, krótsze palce, przeciwstawny kciuk
dla  naturalnego  i  anatomicznego  dopasowania,  mankiet:  rolowany z  poprzecznymi  i  podłużnymi
wzmocnieniami zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic w trakcie zabiegu. Grubość: Palec 0,17 mm,
Dłoń min. 0,14 mm, Mankiet min. 0,14 mm. Średnia długość dla roz. 7 1/2 wynosi 305 mm
Odpowiedź nr 34: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35: dot. Grupa 1 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenia parametru rękawicy Kartą Techniczną lub
innym  dokumentem wystawionym  przez  producenta  dla  konkretnego  produktu,  tj.  szeregu  partii
rękawic. Protokół badań dotyczy bowiem jednej lub kilku partii rękawic, a nie stanowi deklaracji
powtarzalności  parametrów dla  licznych  produktów.  Dokument  producenta  czy Karta  Techniczna
producenta świadczy zatem o wysokiej jakości i dotyczy każdej sztuki dostarczanego produktu. W
przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przy każdej dostawie
będzie  żądał  od  Wykonawcy  badania  do  dostarczanej  serii  w  celu  potwierdzenia  zgodności  z
precyzyjnymi wymaganiami opisanymi w SIWZ?
Odpowiedź nr 35: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 36: dot. Grupa 1 poz. 3
Prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji do innego pakietu co umożliwi złożenie ważnej oferty
większej liczbie wykonawców?
Odpowiedź nr 36: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37: dot. Grupa 2 poz. 1
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych pudrowanych, AQL
1,5 poziom protein < 80ug/g rękawicy (w badaniach niezależnych), mikroteksturowane z dodatkową
teksturą na palcach, grubość na palcu 0,12 ±0,01 mm, zgodność z normą EN 455, oznakowane jako
wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem
na opakowaniu (norma EN 455,  EN 374 – cz.2 i  3 z poziomami  ochrony,  EN 420).  Badania na
przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F
1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary XS-XL Opakowanie max. 100 sztuk
Odpowiedź nr 37: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 38: dot. Grupa 2 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki palca min. 0,1
Odpowiedź nr 38: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39: dot. Grupa 2 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenia parametru rękawicy Kartą Techniczną lub
innym  dokumentem wystawionym  przez  producenta  dla  konkretnego  produktu,  tj.  szeregu  partii
rękawic. Protokół badań dotyczy bowiem jednej lub kilku partii rękawic, a nie stanowi deklaracji
powtarzalności  parametrów dla  licznych  produktów.  Dokument  producenta  czy Karta  Techniczna
producenta świadczy zatem o wysokiej jakości i dotyczy każdej sztuki dostarczanego produktu. W
przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przy każdej dostawie
będzie  żądał  od  Wykonawcy  badania  do  dostarczanej  serii  w  celu  potwierdzenia  zgodności  z
precyzyjnymi wymaganiami opisanymi w SIWZ?
Odpowiedź nr 39: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 40: dot. Grupa 2 poz. 1 i 2
Prosimy zamawiającego o  wyjaśnienia  czy informacja  o  AQL ma  być  naniesiona  fabrycznie  na
opakowanie?
Odpowiedź nr 40: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby informacja o AQL była naniesiona
fabrycznie na opakowanie

Pytanie nr 41: dot. Grupa 2 poz. 1 i 2
Czy zgodność rękawiczek z normą EN 455 ma być potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną ,
organ niezależny od producenta?
Odpowiedź nr 41: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zgodność rękawiczek z normą EN
455 była potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną , organ niezależny od producenta

Pytanie nr 42: dot. Grupa 2 poz. 2
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych do badań, fioletowe,
cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach,
polimeryzowane wewnątrz, AQL 1,5 zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny
Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu
(norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji
chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2
poziomie,  informacja  o barierowości  dla min.  2 alkoholi  stosowanych  w dezynfekcji,  badania  na
przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu).
Posiadające certyfikat do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL, pakowane 200 sztuk (XL po 180
sztuk)?
Odpowiedź nr 42: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43: dot. Grupa 2 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenia parametru rękawicy Kartą Techniczną lub
innym  dokumentem wystawionym  przez  producenta  dla  konkretnego  produktu,  tj.  szeregu  partii
rękawic. Protokół badań dotyczy bowiem jednej lub kilku partii rękawic, a nie stanowi deklaracji
powtarzalności parametrów dla licznych produktów. Dokument producenta czy Karta Techniczna
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producenta świadczy zatem o wysokiej jakości i dotyczy każdej sztuki dostarczanego produktu. W
przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przy każdej dostawie
będzie  żądał  od  Wykonawcy  badania  do  dostarczanej  serii  w  celu  potwierdzenia  zgodności  z
precyzyjnymi wymaganiami opisanymi w SIWZ?
Odpowiedź nr 43: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44: dot. Grupa 1 poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy polimeryzowanej.
Odpowiedź nr 44: Zamawiający dopuszcza zgodnie z odpowiedzią nr 2 rękawice polimeryzowane,
pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 45: dot. Grupa 2 poz. 3
Zwracamy się z prośbą z zapytaniem czy Zamawiający odstąpi od wymogu polimeryzacji rękawicy.
Odpowiedź nr 45:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 46: dot. Grupa 2 poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy o zawartości białek <25µg/g.
Odpowiedź nr 46:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 47: dot. Grupa 3 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu pozycji nr 1.
Odpowiedź nr 47: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 48: dot.  III.5) ogłoszenia oraz Rozdziału  VII pkt. 1d) SIWZ
Wnosimy o wykreślenie postanowienia, że na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy
dokumenty dopuszczające wyrób medyczny do obrotu. 
Zamawiający  władny  jest  do  oceny  ofert  tylko  na  podstawie  dokumentów,  które  wykonawcy
zobligowani byli złożyć do upływu terminu składania ofert. Żądanie dodatkowych dokumentów już
po  terminie  otwarcia  ofert  w  celu  oceny  czy  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom
określonym przez Zamawiającego nie ma odniesienia w PZP, narusza wprost art. 7 PZP, doprowadza
do niemożności zastosowania art. 26 ust. 3 PZP oraz może doprowadzić, ze względu na nieostrość
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 zapisu do arbitralnych rozstrzygnięć Zamawiającego.
Odpowiedź nr 48: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz ogłoszenia.

Pytanie nr 49: dot. §3 ust.4 wzoru umowy 
Prosimy o  zmodyfikowanie  §3 ust.4 wzoru umowy w następujący sposób:

 
4. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy materiałów w ilości określonej w ust.
1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części
materiałów ani też żadnych innych roszczeń, przy czym niezrealizowana ilość nie będzie większa niż
20 % wartości umowy.
Odpowiedź  nr  49: Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ  dotyczące  wzoru  umowy  i  nie
zmodyfikuje  §3 ust.4 wzoru umowy

Pytanie nr 50: dot. §4 wzoru umowy
Ze względu na okres trwania umowy (24 miesiące)oraz pewność obrotu gospodarczego prosimy o
wprowadzenie do wzoru umowy w §4 następujących zapisów:
Strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) w przypadku:
a. rażącej zmiany cen przedmiotu zamówienia,
b. zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących towar importowany,
c.  zastosowania  waloryzacji  cen  z  tym,  że  waloryzacja  nie  może  nastąpić  wcześniej  niż  przed
upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.
d. waloryzacja cen przedmiotu zamówienia może zostać dokonana o wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał.
Odpowiedź  nr  50:  Zamawiający  dopisze  do  §4  wzoru  umowy,  kolejno  pkt.  4  i  5,  które  będą
brzmiały:

4. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  wartości  (ceny)  w  przypadku  zastosowania
waloryzacji cen z tym, że waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12
miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy

5.   Waloryzacja  cen  przedmiotu  zamówienia  może  zostać  dokonana  o  wskaźnik  cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał
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Pytanie nr 51: dot. §4 ust.1 wzoru umowy
Prosimy o doprecyzowanie  zapisów przewidujących  zmianę  cen w przypadku  zmiany wysokości
stawek podatkowych poprzez zmianę na:

1. Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W
przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału netto nie ulega zmianie a
zmiany te jako obowiązujące z mocy prawa nie wymagają  dla swej ważności  formy pisemnej  w
postaci aneksu i obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.
Odpowiedź nr 51: Zamawiający doprecyzuje zapisy przewidujące zmianę cen w przypadku zmiany
wysokości stawki podatku VAT. §4 ust.1 wzoru umowy, otrzymuje brzmienie:
Odbiorca  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT.  W
przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału netto nie ulega zmianie a
zmiany te jako obowiązujące z mocy prawa nie wymagają  dla swej ważności  formy pisemnej  w
postaci aneksu i obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

Pytanie nr 52: dot. §8 wzoru umowy
Biorąc  pod  uwagę  trwałość  obrotu  gospodarczego  oraz  dobre  obyczaje  kupieckie  wnosimy  o
wprowadzenie  zapisu,  iż  w wypadku  sporu  co  do  wadliwości  przedmiotu  umowy istnieć  będzie
możliwości  dokonania  ekspertyzy  niezależnej,  odpowiedniej  upoważnionej  instytucji  lub
upoważnionego  rzeczoznawcy.  W  przypadku  uzasadnionej  reklamacji  Wykonawca  zobowiązany
będzie  do  wymiany  wadliwego  towaru  na  wolny  od  wad  w  ciągu  7  dni  od  dnia  otrzymania
ekspertyzy.
Odpowiedź nr 52: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wzoru umowy.

Pytanie nr 53: dot. §9 ust.2 pkt. 1) wzoru umowy
Prosimy  o następującą zmianę:
 
1)  w  wysokości  5%  wartości  przedmiotu  umowy,  o  której  mowa  w  §  2  ust.  2,  w  przypadku
odstąpienia od umowy z winy Dostawcy, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara
zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę
Odpowiedź nr 53: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wzoru umowy.
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Pytanie nr 54: dot. § 11 wzoru umowy
Wnosimy  o  uzależnienie  zastosowania  sankcji  w  postaci  rozwiązania  umowy  w  trybie
natychmiastowym od bezskutecznego wezwania  Dostawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z
umową.
Odpowiedź nr 54: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wzoru umowy.

Pytanie nr 55: dot. Grupa 2 poz. 2
Prosimy o dopuszczeni rękawic o grubości na palcach min, 0,09 mm
Odpowiedź nr 55. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 56: dot. Grupa 2 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie rękawic z rozm. XL pakowanych a'90 szt. z zachowaniem wyceny a'100 szt.
Odpowiedź nr 56. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 57: dot. Grupa 1 poz. 1
Czy poziom protein oferowanych rękawic można potwierdzić wynikami badań z 2012 r.
Odpowiedź nr 57. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 58: dot. Grupa 1 poz. 2
Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na rękawice zakończone mankietem prostym z taśma
adhezyjna, o grubości ścianki palca wynoszącej 0,185 mm
Odpowiedź nr 58. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 59: dot. Grupa 1 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie części parametrów ( grubość ścianki palca, długość
oferowanych rękawic) poprzez załączenie do oferty karty danych technicznych wystawionych przez
producenta?. Zamawiający będzie miał możliwość zweryfikowania części z parametrów ( np. rodzaj
mankietu lub opakowania rękawic) poprzez ocenę załączonych do ofert próbek. 
Odpowiedź nr 59. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 60: dot. Grupa 1 poz. 3
Prosimy  o  wydzielenie  pozycji  z  całości  pakietu  i  utworzenie  z  niej  odrębnego  przedmiotu
zamówienia. 
Odpowiedź nr 60. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

II. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

Zmiany opisu przedmiotu zamówienia w:
 Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa nr 1

poz. 1 - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w Grupie 1 poz. 1. rękawice o grubości w części
palca 0,16-0,18 (mm), zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pod warunkiem spełnienia pozostałych
wymogów zawartych w SIWZ
Zamawiający  dopuszcza,  ale  nie  wymaga  aby na  opakowaniu  wew.  Rękawiczek  znajdowała  się
informacja w języku Polskim dotycząca postępowania z pudrem
poz. 2 - Zamawiający dopuszcza w Grupie 1 poz. 2 rękawic pokrytych polimerami, pod warunkiem
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza w Grupie 1 poz. 2 Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe jednorazowe,
bezpudrowe,  polimeryzowane,  teksturowana  powierzchnia,  długi  mankiet-  300mm,  w  kolorze
zielonym. Mikro-chropowata tekstura na dłoni i palcach, rozmiar i oznaczenie dłoni nadrukowane na
mankiecie, wygięty kształt  palców. Odporne na przenikanie mikroorganizmów, w tym wirusów, z
godnie z normą ASTMF1671, AQL-0,65, spełniające normy EN 374-3, EN 455-1,2,3. Rozmiary: od
6 do 9 pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

 Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa nr 2
poz.  1  i  2  -  Zamawiający  dopuszcza  ale  nie  wymaga  aby  informacja  o  AQL  była  naniesiona
fabrycznie na opakowanie
poz. 1 i 2 - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zgodność rękawiczek z normą EN 455 była
potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną , organ niezależny od producenta
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poz. 2 - Zamawiający dopuszcza w Grupie 2 poz. 2 rękawic o poziomie AQL<=1,5, pod warunkiem
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

 Pkt.  VII  2.SIWZ –  Zamawiający dopuszcza dostarczenie  kart  katalogowych  produktu w
języku polskim

 Pkt. VII .SIWZ – DODATKOWO DLA GRUPY 2 POZ. 2
Zamawiający  dopuszcza  na  potwierdzenie  zgodności  z  normą  EN374-3  certyfikat  jednostki
notyfikowanej
Zamawiający dopuszcza deklarację zgodności  producenta potwierdzające  zgodność z całą normą
EN374 bez wyszczególniania jej części

 Pkt.  III  9.SIWZ  -  Zamawiający  dopuszcza  złożenie  próbek  opisanych  w  grupie  nr  1
(rękawice sterylne) po 5 par z każdej pozycji asortymentowej

 Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy
Zamawiający dopisze do §4 wzoru umowy, kolejno pkt. 4 i 5, które będą brzmiały:
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) w przypadku zastosowania waloryzacji cen
z tym, że waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia
niniejszej umowy
5. Waloryzacja cen przedmiotu zamówienia może zostać dokonana o wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał

Zamawiający doprecyzuje zapisy przewidujące zmianę cen w przypadku zmiany wysokości stawki
podatku VAT. §4 ust.1 wzoru umowy, otrzymuje brzmienie:
Odbiorca  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT.  W
przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału netto nie ulega zmianie a
zmiany te jako obowiązujące z mocy prawa nie wymagają  dla swej ważności  formy pisemnej  w
postaci aneksu i obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

III. W oparciu o art.  38  ust.  6  ustawy – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający
przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 23.05.2014 roku. Godziny pozostają
bez zmian.

IV.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

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: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.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 : 2008

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

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

Pismo zatwierdził

Dr med. Zbigniew J. Król – Dyrektor Szpitala
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