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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
na podstawie art. 12a, 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych 1x użytku dla Szpitala Specjalistycznego w
Jaśle
Informujemy, że w postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy od Wykonawców następujące pytania
dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 1: PAKIET 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjka w formie rękawicy do mycia ciała
pacjenta. Sucha, miękka myjka bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy wykonana z tkaniny
bawełnianej drapanej dwustronnie (70g/m2), pokrytej od wewnątrz folią PE (25g/m2). Rozmiar 23cmx16cm (+/1cm), waga pojedynczej myjki - 6,8g, grubość pojedynczej myjki –1mm, pakowane po 50 szt.
Odpowiedź nr 1: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2: PAKIET 4 - Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie rękawic z
jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.
Odpowiedź nr 2: Zamawiający zmienia w formularzu cenowym Pakiet 4 kolumnę „cena jedn. netto” na
„cena jedn. op. handl.”.
Pytanie nr 3: dotyczy Pakietu 1 pozycja 3, 4, 5 - Czy Zamawiający, w celu weryfikacji poziomu AQL, wymaga
fabrycznego oznakowania poziomu AQL na opakowaniach jednostkowych rękawic.
Odpowiedź nr 3: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 4: dotyczy Pakietu 1 pozycja 3 - Prosimy o potwierdzanie, że zgodnie z zapisem SIWZ pkt 6.4.2.4.
Zamawiający wymaga certyfikatu wystawionego przez jednostkę niezależną dopuszczającego rękawice do
kontaktu z żywnością.
Odpowiedź nr 4: Tak, Zamawiający precyzuje wymagany certyfikat.
Pytanie nr 5: dotyczy Pakietu 1 pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki
palca, nieznacznie różniącej się od wymaganej, tj. 0,14-0,16mm i pozostałych parametrach niezmienionych?
Odpowiedź nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6: Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości: na palcu 0,4mm, na dłoni
0,3mm, na mankiecie 0,2mm, długość minimum 292mm?
Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie nr 7: Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej (nieodczuwalnej) różnicy w
grubości na palcu 0,1mm (±0,01), o średniej sile zrywu przed starzeniem ≥7,8N?
Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie nr 8: Pakiet 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej (nieodczuwalnej) różnicy w
grubości na palcu 0,2mm (±0,02), opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe?
Odpowiedź nr 8: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie nr 9: Pakiet 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach, AQL=1,5, o sile
zrywu min 9N, o grubości na palcu 0,16mm (±0,02)?
Odpowiedź nr 9: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie nr 10: Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe, posiadające specjalną
powłokę wewnętrzną ułatwiającą zakładanie rękawic nawet na wilgotne dłonie, spełniające pozostałe parametry
SIWZ?
Odpowiedź nr 10: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 11: Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 89µg/g?
Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie nr 12: Pakiet 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, posiadające równomiernie
wzmocniony mankiet zakończony rolowanym brzegiem?
Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie nr 13: Pakiet 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, nie posiadające protein
lateksowych, AQL-1,0, posiadające równomiernie wzmocniony mankiet zakończony rolowanym brzegiem?
Odpowiedź nr 13: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie nr 14: Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę asortymentu za opakowanie a’50szt z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź nr 14: Zgodnie z odpowiedzią nr 2.
Pytanie nr 15: Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści myjkę z zastosowaniem stawki podatku VAT
23%?
Odpowiedź nr 15: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 16: Dotyczy pakietu 4 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 w poz. poz. 1 myjkę do mycia
ciała pacjenta w postaci rękawicy bez palców, wykonana z tekstylno podobnej miękkiej, chłonnej włókniny typu
Molton, ze szwem ultradźwiękowym, zapewnia to zminimalizowanie kontaktu włókniny z urządzeniami
technologicznymi w fazie spajania brzegów myjki) Myjka w kolorze białym , gramatura 80 g /m 2, o wymiarach 16
x23cm, mogą być także stosowane do mycia dla dzieci w każdym wieku. Nie ulega zniszczeniu (rozerwaniu) w
trakcie mycia. Opakowanie foliowe – woreczek a 50 szt. Opakowanie z praktycznym, higienicznym zamknięciem
wielokrotnego użytku.
Odpowiedź nr 16: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 17: Pakiet 1 poz.4. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co
zwiększy konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź nr 17: Tak, Zamawiający wydziela pozycję i tworzy Pakiet 5.
Pytanie nr 18: Pakiet 1 poz.4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic z powierzchnią
teksturowaną dla podniesienia chwytności.
Odpowiedź nr 18: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie nr 19: Pakiet 1 poz.4. Opakowanie papier-papier wewnętrznie jednostronnie foliowane. Jednocześnie
potwierdzamy, iż powyższe opakowania spełniają wymagania normy EN 455 i gwarantują zachowanie sterylności
do momentu otwarcia, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie nr 20: Pakiet 1 poz. 5.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o sile zrywu przed
starzeniem min.10,09N, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź nr 20: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 21: Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku
przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nienależącego do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź nr 21: Zdaniem UZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej może też być złożone wraz z ofertą, jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Pytanie nr 22: Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści myjkę o wymiarach 17x24 cm?
Odpowiedź nr 22: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie nr 23: Pakiet 4 - Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a niezszywanej, dzięki czemu
nie działa drażniąco na skórę pacjenta?
Odpowiedź nr 23: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie nr 24: Pakiet 4 - Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie
(nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?
Odpowiedź nr 24: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25: Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga,
aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru
wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że
produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla
Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.
Odpowiedź nr 25: Zamawiający nie wprowadza zmian.

UZUPEŁNIENIE
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający w Formularzu cenowym Załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet 1 dopisuje drugie zdanie pod tabelą
„Dozowniki należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą rękawic”.
Zamawiający w Formularzu ofertowym Załącznik nr 2 do SIWZ zmienia pkt.3:
JEST:
„Czas, w którym zobowiązujemy się do dostarczyć zamówioną partię towaru do loco Apteka Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle wynosi ……….dni (max 3 dni) od momentu pisemnego (fax) złożenia zamówienia przez
Zamawiającego, natomiast w przypadku leków na „cito” w czasie max 12 godz.”
POWINNO BYĆ:
„Czas, w którym zobowiązujemy się do dostarczyć zamówioną partię towaru do magazynu Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle wynosi ……….dni (max 3 dni) od momentu pisemnego (fax) złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.”
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Załączniki:
1. FORMUARZ CENOWY po zmianach.
2. FORMUARZ OFERTOWY po zmianach.

Otrzymują:
1. zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl
2. a /a

