
Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29

08-110 Siedlce

Pisnno : rekawice+dezynfekcja/ 795 I 2OL7 I 5 Sied lce dnia: 2017 -II-20

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szonowni Ponstwo,
Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajqcego wptynqla proSba o wyja6nienie zapisu specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, w postqpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri Publicznych (t.j, Dz. U" 22017 r, poz. 1579) w trybie
przeta rgu nieograniczonego, na :

dostawyrqkawic diagnostycznych oraz Srodk6w myjqco-dezynfekcyjnych do SP ZOZ Siedlce,
Tre$i wspomnianej pro6by jest nastqprujqca :

L. Pakiet 1. poz.1-

Prosimy o dopuszczenie rqkawic z powierzchnia delikatnie mikroteksturowanE zapewniajqcq
chwytnoSi i przyczepnoSi.

Wewnqtrzna warstwa pokryta polirnerem ulatwiajqca zakladanie na suche i wilgotne dlonie.
Odoowiedi: Tok.

2. Pakiet l ooz.I
Prosimy o dopuszczenie rqkawic pakowanych po 100 szt. (w rozmiarze XL po 90 szt.) z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych iloS,ci,

Odpowiedi: Tak.

3. Pakiet t poz.2

Czy Zamawiajqcy dopuSci rqkawice w kolorze transparentnym o grubo6ci pojedynczejScianki na dloni
i palcach 0,08 mm 10,02 mm?
O d p ow i e d i : N i e.Zo m ow i oj qcy p,o dt' r zy m uj e z a p i sy S lWZ,

4. Pakiet I ooz.2

Czy zamawiajqcy dopuSci rqkawice w kolorze transparentnym, o gr:uboSci min. O,09 mm, rqkawice
pakowane po L00 szt. (w rozmiarze Xt. po 90 szt.)
Odpowiedi: Tak,

5. Pakiet 1, poz,3

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie rqkawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o
dobrej wrazliwofci dotykowej, nrikrotelksturowane z dodatkowq teksturq na koricach palc6w, grubo5i
na palcu min.0,1-1"-0,13 mm , gruboSi na dloni min.0,07 +0,01 mrn.
Odpowiedi: Nie, ,7-amawiojqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

6, Pakiet 1 poz.3

Prosimy Zamawirajqcego o dopuszczernie rqkawic diagnostycznych nitrylowych o grubo6ci na dloni
0,1-0 mm +0,01 mm.
Odpowiedl: Tak
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7. Pakiet L poz.3

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie rqkawic diagnostycznych
min, 0,10mm + 0,02mm, dlori min. 0,08 mm.
Odpowiedi: Nie. Zamqwiojqcy podtrzymuje zopisy StWZ.

nitrylowych o

B, Pakiet L poz.3

Prosimy o dopuszczenie rqkawic pakowanych po L00 szt.
przeliczeniem zamawianych iloSci.
Odpowiedl: Tak

9" Pakiet L poz.4

(w rozmianze XL po 90 szt.)

Prosimy o dopuszczenie rqkawic foliowych nie bqdqcych wyrobem medyc

gruboSci na palcu

z odpowiednim

znym, objqtych 23% stawkq

nego.

VAT.

Odpowiedi: Tak Zamawioiqcy nie wymoga w tej pozycji wyrobu medlycz

10, Pakiet 1 poz.S

Prosimy o dopuszczenie rqkawic pakowanych po 1OO szt. (w rozmiarze XL po 90 szt.) z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilo6ci,
Adpowiedi: Tak

11, Pakiet nr 1-, poz. I
Czy zamawiajqcy dopuSci rqkawice o powierzchnigtadkiej matowej?
Odpowiedi: Nie. Zamowiojqcy podtrzymuje zapisy StWZ.

12. Pakiet nr !, poz.2
Czy zamawiajqcy wyrazi zgodq na
tra nspa rentnym ?

Odpowiedl: Tak

13, Pakiet nr I, poz.3

przedstawienie oferty tylko dla rqkawic w kolorze bialym/

Czy zamawiajqcy dopu6ci rqkawice o grubo6ci na palcu O,LOmm+0,01 o raz na dloni 0,07mmt0,01?
Odpowiedi: Nie. Zamawiojqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

1-4. Pakiet nr 1, poz, 3
Czy Zamawiajqcy dopu6ci rqkawice palcowane po 150 szt z odpowiednim przeliczeniem iloSci?
Odpowiedi: Tok

15. Pakiet nr L, poz, 5
Czy zamawiajqcy oczekujqc zgodno5ci
wylqczeniem kla uzuli 5.3.2

z norma EN 374-1 ma na my6li pelen jej zakres czy z

Odpowiedi: Zamawioiqcy wymogq zgodnoici z normq EN 374-1- ( z wftqczeniem ktauzuli 5.3.2)

16. Dotyczy pakiet 1, poz.2
Zwracamy siq do Zamawiajqcego zZapytaniem czy w powy2szej pozycji dopu6ci rqkawice winylowe
bezpudrowe dostqpne w kolorze przezroczystym o gruboSciach zapewniajqcych baldzo dobrq
chwytnoSi i wra2liwoSi dotyku, tj,:
Palec: 0,L0 mm, Dlori: 0,08 mm, Mankiet;0,06 mm
Odpowiedi: Tok

17. Dotyczy pakiet 1poz.2
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie rqkawic zgodnych z norrnq
s.3.2]l-2-3.
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Spetnienie pkt.5r.3.2 normy EN 374-1. oznacza, i2 rqkawice muszE o$iEgai min,2 poziom odporno6ci
na min. 3 przebadane substancje z zalqcznika A normy, kt6ry okreSla 12 substancji chemicznych,
gt6wnie rozpuszczalnik6w stosowanych w przemy(le, a nie w plac6wkach slu2by zdrowia, Dlatego te2
postawienie wymogu petnej zgodnofci z normE EN 374-1 dla rqkawic, kt6re majq byi stosowane
przez personel nredyczny w jednostce sluzby zdrowia przy bezpo6rednim kontakcie z pacjentem jest
bezzasadne i nie znajduje racjonalnego wyttumaczenia.
Obecnie na rynku istnieje tylko.ieden wykonawca, ktorego produkt posiada wyniki badari okre6lajqce
spelnienie w cafo6ci normy EN 374, Postawienie takiego wymogu przez Zamawiajqcego ogranicza
wiqc ilosi ofert do jednego wykonawcy ijej ewentualnych dystrybutor6w.
Odpowiedi: Zomowiojqcy wymaga zgodnoici z normq EN 374-1 ( z wylqczeniem klauzuli 5.3,2)

18. Dotyczy pakiet 1 poz. 3
Zwracamy siq do Zamawiajqcego z Zapytaniem czy w powy2szej pozycji dopuSci rqkawice o gruboSci
na dtoni nieznacznie r62niqcej siq od tej wymaganej przez Zamerwiajqcego tj O,O8mm. Taka gruboSi
zapewnia wrazliwo6i dotyku przy jeclnoczesnej odpornoSci na uszkodzenia mechaniczne. pozostale
parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy podtrzymuje zopisy StWZ.

1-9. Dotyczy pakiet L poz. 3

Zwracamy siq do Zamawiajqcegrr z pro6bq o dopuszczenie rqkawic pakowanych a'200 sztuk, Umo2liwi
to zto2enie oferty na ten sam produkt w korzystniejszejdla Zamawiajqcego cenie,
Odpowiedi:Tak

20. Dotyczy pakiet t poz.4
Zwracamy siq do Zamawiajqcego z proSbq o dopuszczenie rqkawic nie bqdqcych wyrobem
medycznym? Rql<awice te ze wzglqdu na swoje przeznaczenie nie majq obowiqzku rejestracji jako
wy16b medyczny,
Odpowiedi: Tok Zomqwiojqcy nie wyrnoga w tej pozycji wyrobu medlcznego.

2L. Dotyczy pakiet 1 poz, 5
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie rqkawic zgodnych z normE EN 374 - 1(z wylqczeniem pkt.
5.3.21 - 2.

Speinienie pkt,5.3.2 normy EN 374-1 oznacza, i2 rqkawice muszq osiqgai min.2 poziom odpornoSci
na min. 3 przebadane substanr:je z zalqcznika A normy, kt6ry okre5la L2 substancji chemicznych,
gt6wnie rozpuszczalnik6w stosowanyr:h w przemy5le, a nie w plar:6wkach s{u2by zdrowia. Dlatego tez
postawienie wynlogu pelnej zgodno:ici z normq EN 374-l- dla rqkqwic, kt6re majq byi stosowane
przez personel medyczny w jednostce slu2by zdrowia przy bezpo6rednim kontakcie z pacjentem jest
bezzasadne i nie znajduje racjonalnego wyttumaczenia,
obecnie na rynku istnieje tylko.jeden wykonawca, kt6rego produkt posiada wyniki badari okreSlajqce
speinienie w cato(ci normy EN 374, Postawienie takiego wymogu przez Zamawiajqcego ogranicza
wiqc iloSi ofert do jednego Wykonawcy ijej ewentualnych dystrybutor
Odpowiedi: Zamawiajqcy wymaga zgodnoici z normq EN 374-1 ( z wylqczeniem ktauzuli 5.3,2)

22. Prosimy o dodanie do projekltu umowy zapisu 5 2 ust, 3 lit. e)o nastqpujqcejtreSci: "W przypadku
zmiany stawki podatku VAT na wyroby bqdqce przedmiotem zam6wienia, cena ulegnie zmianie z

dniem wejScia w 2ycie aktu prawnego okrejlajqcego zmianq stawkiVAT, z zastrzezeniem, ze zmianie
ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastqpi
automatycznie i nie wymaga formy aneksu,"
Odpowiedi: Tak Zamawiojqcy wprowodzo taki zapis do projektu umowy.
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23" Prosimy o rnodyfikacje S + ust. 6 projektu umowy w nastqpujqcy spos6b: ,,W przypadku
powt6rzenia siq (co najmniej -?,-krotrrie) wadliwej dostawy kt6regokolwiek zamawianego produktu
Zamawiajqcy mo2e rozwiqza( umowq ze skutkiem natychmiastowym."
Odpowiedi: Tok. Zomowiajqcy modyfikuje ten zapis..

24' Prosimy o modyfikacjq zapisu projektu umowy dotycz4cego kar umownych poprzez ich
zmniejszenie do wysokosci 0,1 % (jednak nie wiqcej ni2 50 zl za jeden dzieri) w S 5 ust. j_ lit" b).
Pragniemy podkreSlii,2e zastrze2one kary umowne mogE zostai uznane za wyg6rowane inara2ajq
Wykonawcq na odpowiedzialnoSi niewsp6lmiernie wysokq do erwentualnych naruszed. ponadto, w
przypadku obni2enia wysokorir:i kar umownych interes Zamawiajqcego nie zostanie zagro)ony,
poniewaz ma mozliwoSi dochoclzenia odszkodowania uzupelniajqcego na zirsadach o96lnych.
Odpowiedi: Nie. Zamawiojqcy podtrzlrmuje zapisy SIWZ.

25. Prosimy o wykre5lenie zapisu S 5 ust, 4 projektu umowy.
Odpowiedi: Nie, Zamowiajqcy podtrzymuje zopisy StWZ.

26. Pakiet 1-, poz" 2:Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na zaoferowanie rqkawic o gruboSci na palcach ?
0,06mm, dtoni i rnankiecie ? 0,O,5mmi)
Odpowiedi: Nie. Zamawiojqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

27. Pakiet !, poz.2: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na odstqpienie od wyrnogu zgodno$ci rqkawic z
normE EM 374?
Odpowiedi: Nie. Zamowiojqcy podtrzymuje zopisy SIWZ.

28. Pakiet L, poz.3: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie rqkawic o grubo6ci na dloni ?
0,O6mm i palcach ? 0,07mm?
Odpowiedi: Nie. Zamqwiojqcy podtrzymuje zapisy StWZ.

29' Pakiet 1, poz.3: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie rqkawic o grubo(ci na dtoni i

palcach ? 0,05mnr?
Odpowiedi: Nie, Zqmowiajqcy podtrzymuje zopisy StWZ.

30. Pakiet'1, poz.,4:Zwracamy siq z proSbq o wytqczenie pozycji do osobnego pakietu, co umo2liwi
naszej firmie ztozenie oferty konkurencyjnej cenowo.
Odpowiedl: Nie. Zamawiajqcy podtrzymuje zopisy StWZ.

31. Pytania dot. projektu umowy:
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy bqdq uwa2ane dni od poniedzialku do piqtku, za
wyjqtkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

'Cdpowiedi:Tok.

32. lrakiet nr 1,, poz.2
Prosimy o dopuszczenie rqkawic tylko przelroczystych.
r)dpowiedi: Tok.

33. Pakiet nr 1,, poz,2
Prosimy o dopuszczenie Sredniej grubo6ci rqkawicy 0,06mm.
Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy pt>dtrzymuje zopisy S\WZ.

134. Pakiet nr 1,, poz.2
Prosimy o dopuszczenie rqkawic zgodnych z normE EN 374-1 (z wyl. 5..3.2) _2.

Odpowiedl: Zamawioiqcy wymdga zgodnoici z normq EN 374-L ( z wylqczeniem klauzufi 5.3.2)
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35, Pakiet nr L, poz, 3
Prosimy o dopuszczenie grubo6ci rqkawic w strefie palca O,1Omm
Odpowiedl: Nie. Zamawiajqcy podtrzymuje zopisy StWZ.

36. Pakiet nr t, poz.4
Prosimy o dopuszczenie rqkawic zgrzewanych.
Odpowiedi: Tak.

37. Pakiet 1, pozycja 2

i dloni0,06mm.

Czy Zamawiajqcy dopu6ci do wyceny rqkawice winylowe bezpudrotve o Sredniej grubosci O,O7mm,
transparentne; pozostale parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedl: Tak,

38. Pakiet L, pozycja 3

Czy Zamawiajqcy dopuSci do wyceny rqkawice diagnostyczne nitrylovjve, grubosi na palcu 0,1_Omm +/-
0,02mm, pakowane po 200 szt. dla rozmiar6w XS-L oraz po 180 szt. dla rozmiaru XL, ( z odpowiednim
przeliczeniem ilo6ci na potrzeby Zamawiajqcego); pozostate parameti.y zgodnie z slwZ?
Odpowiedi: Tak.

39, Dotyczy Pakietu nr I poz.2
Czy Zamawiajqcy wymagajqc zgodnoSciz normq EN 374 ma na my6li rqkawice zarejestrowane jako

wyr6b medyczny iSrodek ochrony indywidualnej Kategorii lll, przebadane na przenikanie substancii
chemicznych zgodnie z normE EN 374, spefniajqce czq5i 1 normy z wylqczeniem paragrafu s.3,2?
Odpowiedi: Zomawioiqcy wymdgo zgodnoici z normq EN 974-L ( z wylqczeniem klouzuti 5.3.2)

40.Dotyczy Pakietu nr 1, poz.2

Czy Zamawiajqcy dopu6ci zaoferowanie rqkawiczek
przezroczystych o gruboSci pojedynczej Scianki rqkawicy
na palcach 0,1Omm-0,lLmm?
Adpowiedi: Tok.

4l,Dotyczy zapisdw siwz punkt 8.4I) 2.4 (str.S siwz)
Czy nie zaszla omylka w kwestii wymagania kart charakterystyki
d iagnostycznych )?
Odpowiedi: Karty chorakterystyki wymogone
myjqcych. Nie dotyczy Zadania nr 1_.

winylowychl bezpudrowych tylko w wersji
na mankiecie i w czq6ci dloniowej O,OSmm i

dla wyrob6w medycznych (rqkawic

sq tylko w przypaf,ku irodkow dezynfekcyjno

ustawy z dnip 29 stycznia
sta nowisko Za mawiajqcego

Informujemy, 2e zgodnie z wymogiem art, 3g ust, 2
Zam6wieri Publicznych (t,j. Dz. U.22017 r. poz. t57g),
do wszystkich wyl<onawc6w, kt6rym przekazano SIWZ,

2004 roku Prawo
zostalo rozeslane
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