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Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę rękawic 
chirurgicznych jałowych, rękawic diagnostycznych niejałowych oraz osłonek medycznych jednorazowego 
użytku” dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie – nr sprawy ZP 43/2012

I.  W  związku  z  wniesieniem  zapytań  dotyczących  wyjaśnienia  treści   specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Grupa 1 poz. 1. 
Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  chirurgiczne  o  zawartości  protein  <120μg/g,  AQL  1,0,  pakowane  
w opakowania papierowe, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ grupa 4 – 1212,00 zł

    grupa 4A  - 60,00 zł
Pytanie nr 2: dot. Grupa 1 poz. 1.
Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  chirurgiczne  o  zawartości  protein  <100μg/g,  AQL  1,0,  pakowane  
w opakowania papierowe, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – 2064,00 zł

    grupa 2A - 1176,00 zł
Pytanie nr 3: dot. Grupa 1 poz. 2.
Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  chirurgiczne  neoprenowe  obustronnie  polimerowane  z  warstwą 
antypoślizgową, AQL 1,0, długość min. 280mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4: dot. Grupa 1 poz. 3.
Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne o długości  455mm poziomie protein <50μg/g?
Odpowiedź nr 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5: dot. Grupa 2 poz. 2.
Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  nitrylowe  pakowane  po  200sztuk,  z  odpowiednim  przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź nr 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6: dot. Grupa 2 poz. 3.
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji  do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie 
konkurencyjne oferty.
Odpowiedź nr 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 7: dot. Grupa 2 poz. 4.
Czy Zamawiający dopuści rękawice tylko w rozmiarze M i L?
Odpowiedź nr 7: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8: dot. Grupa 2  poz. 5.
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne o długości 295mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź nr 8. Zamawiający modyfikuje załącznik nr do specyfikacji z dnia 19.12.2012 – Grupa 2 poz.5 w 
zakresie:
Jest:  Rękawice  diagnostyczne,  niejałowe,  nitrylowe,  bezpudrowe,  o  przedłużonym  mankiecie  teksturowane. 
Długość 300 mm. AQL 1,5. Pakowane po 100 szt.
Powinno  być:   Rękawice  diagnostyczne,  niejałowe,  nitrylowe,  bezpudrowe,  o  przedłużonym  mankiecie 
teksturowane. Długość 300 mm. AQL 1,5. Pakowane po 100 szt.
Pytanie nr 9: dot. Grupa 1 poz. 1.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wyłączenie  z  grupy  1  pozycji  nr  1,  aby  umożliwić  większej  liczbie 
wykonawców złożenie ważnych ofert, co znacznie podniesie konkurencyjność postępowania?
Odpowiedź nr 9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10: dot. Grupa 1 poz. 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych o poziomie protein 44 – 80 µg/g, AQL 
przed zapakowaniem i po zapakowaniu 0,65, ; grubość pojedynczej ścianki palca 0,20 +/- 0,02mm; długość – 
rozm. 6 i 6,5 – 260mm, 7 - 8 – 270 mm, 8,5 – 280mm; pakowane w opakowanie zewnętrzne papier powlekany 
folią i wewnętrzne papierowe; pozostałe parametry zgodnie z siwz?
Odpowiedź nr 10. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11: dot. Grupa 2 poz. 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wyłączenie  z  grupy  2  pozycji  nr  1,  aby  umożliwić  większej  liczbie  
wykonawców złożenie ważnych ofert, co znacznie podniesie konkurencyjność postępowania?
Odpowiedź nr 11. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12: dot. Grupa 2 poz. 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości palca ≥10mm; pozostałe parametry zgodnie 
z siwz?
Odpowiedź nr 12: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13: dot. Projektu umowy.
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki 
VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Odpowiedź nr 13: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące projektu umowy

Pytanie nr 14; dot. Projektu umowy.
Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy 
będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź nr 14. Zamawiający zmienia brzmienie § 5 pkt. 2 projektu umowy:
Zamiast: Dostawy zamówionych partii materiałów odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty 
złożenia zamówienia faksem.
Powinno być: Dostawy zamówionych partii materiałów odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia faksem.
Zamawiający równocześnie zmienia zapisy SIWZ pkt. IV.1.b - termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 5 
dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem, potwierdzonym pisemnie;

Pytanie nr 15: dot. Projektu umowy.
Czy w razie  braku  możliwości  lub  istotnych  trudności  w  dostarczeniu  wyrobów  zaoferowanych  w ofercie  
wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odpowiedź nr 15. NIE 

Pytanie nr 16: dot.  Projektu umowy.
Zważywszy na treść § 3 ust. 3 i 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych  
w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź nr 16.  Zamawiający zamówi 100% ilości wskazanych w SIWZ

Pytanie nr 17: dot.  Projektu umowy.



Czy Zamawiający  zgadza  się  aby  w §  9  ust.  2  pkt  2)  wzoru  umowy słowa  „wartości  zamawianej  partii  
materiałów” zostały zastąpione słowami „wartości materiałów niedostarczonych w terminie”?
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości 
całego  zamówienia.  W  przeciwnym  razie,  w  przypadku  częściowej  realizacji  zamówienia,  kara  umowna 
mogłaby być  niewspółmiernie  wysoka  w stosunku do  wartości  niedostarczonego  towaru,  a  nawet  mogłaby 
przewyższać  wartość  niedostarczonego  towaru.  Taka  kara  mogłaby  być  uznana  za  rażąco  wygórowaną  w 
rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź nr 17. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące projektu umowy

Pytanie nr 18: dot. Projektu umowy.
Czy Zamawiający zgadza się aby informacja o zakazie przelewu wierzytelności, o której mowa w § 13 ust. 2  
wzoru  umowy,  nie  była  zamieszczana  bezpośrednio  na  fakturze,  lecz  na  załączniku  do  faktury  lub  innym 
dokumencie? 
Informacja  o  zakazie  przelewu  wierzytelności  nie  musi  być  zamieszczana  na  fakturze  według  przepisów 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania  
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów 
wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku 
wykonawców  korzystających  z  takich  systemów  wystawiania  faktur,  zamieszczanie  powyższych  informacji 
bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Jednocześnie,  
zamieszczanie powyższych  informacji  na fakturze nie jest  konieczne do ochrony interesów Zamawiającego. 
Należy  podkreślić,  że  bezskuteczność  czynności  prawnej  powodującej  zmianę  wierzyciela  samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a dokonanej bez zgody podmiotu tworzącego, wynika wyraźnie z mocy 
art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej; jest zatem zupełnie niezależna od ewentualnej wzmianki na 
fakturze
Odpowiedź nr 18. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące projektu umowy

Pytanie nr 19: dot. SIWZ pkt. VII. Poz.2
W  związku  z  tym,  że  producent  nie  wykonuje  katalogów  w  języku  polskim  prosimy  Zamawiającego  o 
dopuszczenie kart katalogowych produktu w języku polskim.
Odpowiedź nr 19. Zamawiający dopuszcza karty katalogowe produktu w języku polskim. – 2064,00 zł

                 grupa 2C - 354,00 zł
Pytanie nr 20: dot. SIWZ pkt. VII – Grupa.2.2
Czy Zamawiający dopuści certyfikat jednostki niezależnej potwierdzający kat. III zamiast deklaracje zgodności  
producenta?
Odpowiedź  nr  20.  Zamawiający  dopuszcza  Certyfikat  jednostki  niezależnej  dla  środka  ochrony  osobistej 
kategorii III

Pytanie nr 21: dot. SIWZ pkt. VII – Grupa 2.3
Czy Zamawiający dopuści certyfikat jednostki niezależnej potwierdzający kat. III zamiast deklaracji zgodności  
producenta?
Odpowiedź  nr  21.  Zamawiający  dopuszcza  Certyfikat  jednostki  niezależnej  dla  środka  ochrony  osobistej 
kategorii III

Pytanie nr 22: dot. Grupa 2 poz.1.
Czy Zamawiający przychyli się do prośby o wyodrębnienie z grupy nr 2 pozycji nr 1 „rękawiczki diagnostyczne  
lateksowe  lekko pudrowane”  jako  oddzielne  zadanie.  Pozytywne  przychylenie  przyczyni  się  do możliwości 
zaoferowania niższych cen co korzystnie wpłynie na budżet zamawiającego.
Odpowiedź nr 22. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23: dot. Grupa 1 poz.1.
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o poziomie protein poniżej 125µg/g, 
poziomie AQL 1,0, grubości pojedynczej  ścianki palca min. 0,16 mm, pakowane w opakowanie papierowe? 
Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź nr 23. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 24: dot. Grupa 1 poz.2.
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezlateksowe, neoprenowe, o poziomie AQL 0,65 i długości 
min. 295 mm ? 
Odpowiedź nr 24. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 25: dot. Grupa 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 25. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26: dot. Grupa 2 poz.1.
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane o zawartości protein poniżej 180 µg/g? 
Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź nr 26. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 27: dot. Grupa 2 poz.2,3.
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 27. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 28: dot. Grupa 2 poz.5.
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe o długości min. 240mm?
Odpowiedź nr 28. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 29: dot. Grupa 2 poz.2.
Czy Zamawiający  Wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  rękawic  nitrylowych  chlorowanych,  co  ułatwi  nakładanie 
rękawicy nawet na wilgotna dłoń?
Odpowiedź  nr  29. Tak,  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  rękawic  nitrylowych  chlorowanych,  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 30: dot. Grupa 2 poz.2.
Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych środek ochrony indywidualnej kat. II?
Odpowiedź nr 30. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 31: dot. Grupa 2 poz.3.
Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych śo długości 330mm?
Odpowiedź nr 31. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 32: dot. Grupa 2 poz.3.
Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości na dłoni 0,38mm±0,02?
Odpowiedź nr 32. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 33: dot. Grupa 2 poz.5.
Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych z tekstura na opuszkach palców?
Odpowiedź nr 33.  Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  rękawic nitrylowych z teksturą na opuszkach 
palców, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 34: dot. Grupa 2 poz.2.
Proszę o zgodę na zaoferowanie w grupie 2  w pozycji  2 rękawic chlorowanych bez warstwy polimerowej 
wewnątrz o grubości na palcu 0,11-0,14 mm, AQL 1,0 spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.
Odpowiedź nr 34. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35: dot. Grupa 2 poz.3.
Proszę o wydzielenie z grupy 2 pozycji 3 umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź nr 35. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36: dot. Grupa 2 poz.5.
Proszę o zgodę na zaoferowanie  w grupie  2  w pozycji  5  rękawic  o długości  min.  299 mm spełniających  
pozostałe wymogi Zamawiającego.
Odpowiedź nr 36. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37: dot. Grupa 1 poz.1.
Proszę o zgodę na  zaoferowanie  w grupie  1  w pozycji  1  rękawic  o poziomie AQL 1,0 w opakowaniach 
papierowych jednostronnie foliowanych od wewnątrz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.



Odpowiedź nr 37. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 38: dot. Grupa 1 poz.2.
Proszę o zgodę na zaoferowanie w grupie 1  w pozycji 2 rękawic  pokrytych polimerem o poziomie AQL 1,0 o  
grubości na palcu min. 0,18 mm dł. min 295 mm spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.
Odpowiedź nr 38. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39: dot. Grupa 1 poz. 2.
Proszę o zgodę na zaoferowanie w grupie 1  w pozycji 3 rękawic bezpudrowych chlorowanych o dł. min. 483  
mm, zawartości protein poniżej 23 ug/g spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.
Odpowiedź nr 39. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 40. dot. Grupa 1 poz. 1.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o AQL 1,0 oraz o 
długości dla rozmiaru 6,0  i 6,5 – 260mm; dla rozmiaru 7,0; 7,5; 8,0 – 270mm; dla rozmiaru 8,5 – 280mm.  
Obecny zapis może wskazywać tylko i wyłącznie na jednego Wykonawcę,  co ogranicza  konkurencję  i  jest 
sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odpowiedź nr 40. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 41. dot. Grupa 1 poz.1.
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie rękawic  chirurgicznych   lateksowych  pudrowanych  o AQL < 1,0; 
posiadających prosty mankiet z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami. Obecny zapis może wskazywać  
tylko i wyłącznie na jednego Wykonawcę, co ogranicza konkurencję i jest sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  
Odpowiedź nr 41. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 42 dot. Grupa 1 poz.1.
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  potwierdzenia  wymagań  protokołami  badań  niezależnego  od 
producenta organu.
Odpowiedź nr 42. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 43 dot. Grupa 1 poz.2
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  syntetycznych,  poliizoprenowych  bezlateksowych 
bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL =1,0, sterylizowanych radiacyjnie, 
anatomicznych z poszerzoną częścią grzbietową dłoni o długości dla rozmiaru 6,0 i 6,5 – 270mm; dla rozmiaru  
7; 7,5; 8,0 – 280mm.
Odpowiedź nr 43. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 44 dot. Grupa 2 poz.1.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych pudrowanych pakowanych w 
rozmiarze XL po 90 sztuk.
Odpowiedź nr 44. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 45 dot. Grupa 2 poz.2.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic  nitrylowych  o grubości  na palcu 0,10mm, pakowanych  w 
opakowanie maksymalnie po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.
Odpowiedź nr 45. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 46 dot. Grupa 2 poz.2.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy poziom AQL, informacja o podwójnym oznakowaniu oraz normy, 
z którymi zgodne są rękawice – EN 374, ASTMF 1671 -  mają być fabrycznie naniesione na opakowaniu?
Odpowiedź  nr  46.  Zamawiający  nie  wymaga  aby  informacja  o  poziomie  AQL,  informacja  o  podwójnym 
oznakowaniu oraz normy, z którymi zgodne są rękawice – EN 374, ASTMF 1671 były fabrycznie naniesione na 
opakowaniu 

Pytanie nr 47 dot. Grupa 2 poz.2.
Czy na  potwierdzenie  zgodności  z  norma EN 455 Zamawiający  oczekuje  dołączenia  do  oferty  certyfikatu 
jednostki notyfikowanej wydanej przez europejską jednostkę notyfikowaną, potwierdzającego kontrolę i nadzór 
nad zgodnością rękawic?
Odpowiedź nr 47. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 48 dot. Grupa 2 poz. 2.
Czy na opakowaniu produktu ma być umieszczona fabrycznie nadrukowana informacja dotycząca poziomów 
ochrony przed  przenikaniem min.  4  substancji  chemicznych,  a  tym co  najmniej  2  alkoholi  stosowanych  w 
dezynfekcji (w tym. m.in. alkohol etylowy i izopropylowy)?



Odpowiedź nr 48. Zamawiający nie wymaga aby informacja o poziomie  ochrony przed przenikaniem min. 4 
substancji chemicznych, a tym co najmniej 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji (w tym. m.in. alkohol etylowy 
i izopropylowy

Pytanie nr 49 dot. Grupa 2 poz. 3,6.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 3 i 6 do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty szerszemu gronu Wykonawców.
Odpowiedź nr 49. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 50 dot. Grupa 2 poz. 5.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o długości min. 290mm spełniających pozostałe 
wymogi SIWZ.
Odpowiedź nr 50. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania  
ofert i otwarcia ofert do dnia 29.01.2013 roku. Godziny pozostają bez zmian.

III. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące. Pismo 
jak wyżej zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń

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


