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 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę rękawic chirurgicznych jałowych oraz rękawic diagnostycznych niejałowych

 dla Szpitala Specjalistycznego   im. S. Żeromskiego  w Krakowie 
-  n r  s p r a w y  Z P  2 7 / 2 0 1 2

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

Pytanie nr 1:   
Dot. pakietu 1 Poz. 1 
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawice  chirurgiczne  z  lateksu,  lekko  pudrowane,  poziom 
protein<75 μg/g, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane. AQL po 
zapakowaniu  1,0  (jako  parametr  istotny  dla  użytkownika,  mającego  kontakt  z  rękawicami  po 
zapakowaniu). Grubość palca max. 0,27 mm, długość min. 260 mm. Mankiet zakończony równomiernie  
rolowanym  rantem.  Pakowane  w  opakowania  papier-folia.  Na  opakowaniu:  data  produkcji,  data 
sterylizacji, data ważności. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2:   
Dot. pakietu 1 Poz. 2
Czy zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne bezlateksowe, polizoprenową bezpudrową, o grubości 
palca  max  0,27  mm  i  długości  min.  270  mm  z  poprawiającą  dopasowanie  do  ręki,  anatomicznie 
poszerzoną częścią grzbietową dłoni oraz z wewnętrzną warstwa polimerowa o strukturze sieci, co ułatwia 
lepsze założenie rękawicy na suchą i wilgotną dłoń, a także jednej rękawicy na drugą?
Odpowiedź nr 2:   Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 3:  
Dot. pakietu 1 Pozycja 1 i 2 
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  potwierdzenia  spełnienia  wymagań  SIWZ  stosownym 
oświadczeniem producenta nie starszym niż z 2011 roku.
Odpowiedź nr 3: vide odpowiedź nr 1 i 2 niniejszego pisma.

Pytanie nr 4:  
Pakiet 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,  pakowanych  w 
opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pragniemy nadmienić, iż dopuszczenie 
ww.  rękawic  nie  zwiększy  kosztów  zakupu,  a  jednocześnie  pozwoli  Zamawiającemu  całkowicie 
zapobiec/wyeliminować  problem  alergii  na  proteiny  lateksowe,  przy  zachowaniu  parametrów 
mechanicznych rękawic lateksowych, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.
Odpowiedź nr 4:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pytanie nr 5:  
Pakiet 2 poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  o  max  grubości  palca  0,14  mm,  pakowanych  w 
rozmiarze XL po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?  
Odpowiedź nr 5:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6:  
       Pakiet 2 poz. 2
       Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic winylowych 

bezpudrowych, z wyraźnym, umieszczonym na 5. stronach pudełka dozującego oznaczeniu rozmiarów 
kolorze białym na kolorowym tle?
Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

Pytanie nr 7:  
       Pakiet 2 poz. 2
       Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby w celu 

zapewnienia zwiększonej ochrony, zarówno pracownika, jak i pacjenta rękawice winylowe mają być 
zgodnie z dyrektywą 2007/47/EEC oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny oraz środek ochrony 
osobistej kategorii I?
Odpowiedź nr 7: Zamawiający informuje, że podtrzymuje opis przedmiotu i wymagania umieszczone w 
SIWZ.

Pytanie nr 8:  
       Pakiet 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) o AQL =1,5, w kolorze fioletowym, o bardzo dużej 
elastyczności, pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź nr 8:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9:  
Pakiet 2 poz. 1, 3
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice w pozycji 1 i 3 pakietu 2 
były oznaczone zgodnie z dyrektywą 2007/47/EEC jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony 
indywidualnej  kategorii  III,  co  stanowi  ochronę  zarówno  pacjenta,  jak  i  pracownika  oraz  zapewnia 
bezpieczeństwo kontaktu rąk z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i 
życia personelu.
Odpowiedź nr 9: Zamawiający informuje, że podtrzymuje opis przedmiotu i wymagania umieszczone w 
SIWZ. 

Pytanie nr 10:  
Pakiet 2 poz. 1,2,3
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie,  czy  Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej  jakości 
oferowanych rękawic oraz ich zgodności z normami będzie wymagał, aby rękawice niesterylne posiadały 
certyfikat  wydany  przez  jednostkę  niezależną  tj.  jednostkę  notyfikowaną  potwierdzającą  zgodność  z 
normą  EN 455-1,2,3  i  w związku  z  tym będzie  wymagała  załączenia  do  oferty  certyfikatu  Jednostki 
Notyfikowanej?
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Odpowiedź nr 10:  Zamawiający informuje, że podtrzymuje opis przedmiotu i wymagania umieszczone w 
SIWZ.

Pytanie nr 11:  
Dotyczy zadania 15
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 rękawic o grubości na palcu max 0,13 mm. Zwracamy się  
z  prośbą  o  dopuszczenie  złożenia  protokołu  badań  z  2010  roku  dla  rozmiaru  XL.  W  przypadku 
odpowiedzi odmownej prosimy o zgodę na złożenie protokołu na rozmiary od XS do L.
Odpowiedź nr 11:  Jeśli pytanie dotyczy zadania nr 1 Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi na 
wszystkie ww. zapytania.

Pytanie nr 12:  
Pytanie odnośnie Grupy 2 pkt 2 Rękawice zabiegowe winylowe. Proszę o wyjaśnienie co według Państwa 
oznacza  oznaczenie  różnym  kolorem  rozmiaru  na  opakowaniach?  Czy  jest  możliwe  dopuszczenie 
oznakowania fabrycznego na wszystkich rozmiarach jednolitym kolorem czarnym?
Odpowiedź nr 12: Oznaczenie rozmiaru rękawic na opakowaniach jednostkowych ma być zróżnicowane 
kolorystycznie  w  zależności  od  rozmiaru  w celu  łatwiejszej  i  szybszej  identyfikacji.  Zamawiający  nie 
dopuszcza oznakowania jednolitym czarnym kolorem.

Pytanie nr 13: 
Grupa 2, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości w części  palca max 0,12-0,13mm. 
Pozostałe parametry zgodnie z opisem?
Odpowiedź nr 13:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14: 
Grupa 2, poz.3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z miękkiego, bardzo elastycznego nitrylu, z 
AQL 1,5, ale o pozostałych parametrach wyższych nie wymagane tzn. posiadające odporność przed 
mikroorganizmami na penetrację przez krwiopochodne patogeny,  wirusy czyli zgodne z EN 374-2 i 
ASTM  F  1671,  oraz  odporne  na  przenikanie  substancji  chemicznych  według  EN-374-3,  min. 
Izopropanol 70%, bez przebicia przez materiał rękawicy min. 11 min, op. 150 szt.

Jednocześnie  informujemy,  że  proponowana  zmiana  nie  spowoduje  zwiększenia  wartości  pakietu,  a 
przyczyni się do wyeliminowania problemu reakcji uczuleniowych wśród personelu medycznego.
Odpowiedź nr 14: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15: 
Czy zamawiający przychyli się do prośby wyodrębnienie pakietu nr  2  pozycji nr 1 jako oddzielny pakiet?
Odpowiedź nr 15: .

Pytanie nr 16: 
Czy zamawiający przychyli się do prośby wyodrębnienie pakietu nr  2  pozycji nr 3 jako oddzielny pakiet  
Lub czy zamawiający wyrazi zgodę na stworzenie oddzielnego pakietu z pozycji nr 1 oraz 3 z pakietu nr 
1? Wyodrębnienie tych  pozycji lub stworzenie oddzielnego pakietu z obu pozycji pozwoli na przystąpienie 
do postępowania większej  ilości  oferentów, zaoferowanie niższej  ceny  co znaczenie obniży obciążenie  
budżetu  zamawiającego.
Odpowiedź nr 16: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pytanie nr 17: 
Czy zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 3 dopuści rękawiczki z AQL 1,5 ?
Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 18  :  
Czy  zamawiający  odstąpi  od  wymogu  „rozmiar  na  opakowaniu  jednostkowym  oznaczony  różnym 
kolorem”  oraz  dopuszczą  rękawiczki  oznakowane  wielką  bardzo  dobrze  widoczną literą  określającą 
rozmiar.
Odpowiedź nr 18: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

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

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