
   

 

 

 

  
 

Kraków, 15.02.2018 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 

Dotyczy: postępowania ZP-1/18:  

 

Materiały medyczne jednorazowe, środki ochrony osobistej i pojemniki na odpady 
 

Pytanie : 

Część IV- Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości: na palcu 0,12mm (±0,02), na 

dłoni 0,1mm (±0,02), spełniające pozostałe parametry SIWZ? 

 

Część V- Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości: na palcu 0,1mm (±0,01), na dłoni 

0,08mm (±0,01), o średniej sile zrywu 7,88N, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

        

Odpowiedź: 

Parametry rękawic maja być zgodne z SIWZ. 

 

 

Pytanie : 

Pakiet IV 

1.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy skoro Zamawiający wymaga rękawic lateksowych to dopuści rękawice 

w kolorze naturalnego lateksu (kremowe). 

 

2.Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty certyfikatu wydanego przez europejską 

jednostkę notyfikowaną potwierdzającego zgodność rękawic niesterylnych z normą PN-EN 455-1,2,3,4. I 

dopuszczenie deklaracji producenta oraz raportu badań potwierdzającej powyższy parametr.  

Rękawice wyszczególnione w w/w pozycji są rękawicami diagnostycznymi niesterylnymi należącymi do klasy I 

wyrobów medycznych. Dla tej grupy produktów żaden z obowiązujących przepisów prawa nie nakłada na 

producentów rękawic medycznych obowiązku podlegania kontroli i nadzorowi jednostki notyfikowanej nad 

zgodnością z normą EN 455-1,2,3. Obowiązek taki przewidziany jest wyłącznie dla rękawic chirurgicznych - 

sterylnych należących do wyrobów medycznych grupy IIA.        

 

Odpowiedź: 

Ad.1) Nie, nie dopuszcza się koloru lateksu naturalnego, 

Ad.2) Dopuszcza się równoważne co do wiarygodności dokumenty potwierdzające spełnienie norm. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pytanie : 

Pakiet V 

1.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych po 200szt. 

2.Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty certyfikatu wydanego przez europejską 

jednostkę notyfikowaną potwierdzającego zgodność rękawic niesterylnych z normą PN-EN 455-1,2,3,4. I 

dopuszczenie deklaracji producenta oraz raportu badań potwierdzającej powyższy parametr.  



   

Rękawice wyszczególnione w w/w pozycji są rękawicami diagnostycznymi niesterylnymi należącymi do klasy I 

wyrobów medycznych. Dla tej grupy produktów żaden z obowiązujących przepisów prawa nie nakłada na 

producentów rękawic medycznych obowiązku podlegania kontroli i nadzorowi jednostki notyfikowanej nad 

zgodnością z normą EN 455-1,2,3. Obowiązek taki przewidziany jest wyłącznie dla rękawic chirurgicznych - 

sterylnych należących do wyrobów medycznych grupy IIA        

 

Odpowiedź: 

Ad.1) Nie, nie dopuszcza rękawic pakowanych po 200 szt, 

Ad.2) Dopuszcza się równoważne co do wiarygodności dokumenty potwierdzające spełnienie norm. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pytanie : 

1.Część IV. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o grubości pojedynczej ścianki palca 0,12mm, 

dłoni 0,10 mm? 

2.Część IV. Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie wymogów środka ochronny indywidualnej klasy III oraz 

spełnienia normy PN-EN 455-1,2,3,4 dołączenie karty danych technicznych w miejsce certyfikatów jednostki 

notyfikowanej? 

3.Część IV. Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie wymogów odporności na przenikanie związków 

chemicznych wg normy EN 374-3 dołączenie karty danych technicznych? 

4.Część V. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice wewnętrznie chlorowane? 

5.Część V. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o grubości pojedynczej ścianki palca 0,07mm, 

dłoni 0,05 mm? 

6.Część V. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o sile zrywu min 7,0N? 

7.Część V. Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie wymogów środka ochronny indywidualnej klasy III oraz 

spełnienia normy PN-EN 455-1,2,3,4 dołączenie karty danych technicznych w miejsce certyfikatów jednostki 

notyfikowanej? 

8.Część V. Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie wymogów odporności na przenikanie związków 

chemicznych wg normy EN 374-3 dołączenie karty danych technicznych?        

 

Odpowiedź: 

Parametry rękawic maja być zgodne z SIWZ 

Ad.1) Parametry rękawic maja być zgodne z SIWZ, 

Ad.2) Dopuszcza  się w stosunku do dokumentów określonych w SIWZ równoważne co do wiarygodności 

dokumenty potwierdzające spełnienie norm,  

Ad.3) Dopuszcza się równoważne co do wiarygodności dokumenty potwierdzające spełnienie norm 

Ad.4) Nie dopuszcza się rękawic chlorowanych, 

Ad.5) Parametry rękawic maja być zgodne z SIWZ , 

Ad.6) Dopuszcza  się w stosunku do dokumentów określonych w SIWZ równoważne co do wiarygodności 

dokumenty potwierdzające spełnienie norm, 

Ad.7) Dopuszcza  się w stosunku do dokumentów określonych w SIWZ równoważne co do wiarygodności 

dokumenty potwierdzające spełnienie norm,  

Ad.8) Dopuszcza  się w stosunku do dokumentów określonych w SIWZ równoważne co do wiarygodności 

dokumenty potwierdzające spełnienie norm. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

Pytanie : 

1.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? 

2.Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna opisana w §3 ust. 1 była naliczana nie od łącznej wartości umowy 

brutto, lecz od wartości towaru nie dostarczonego w terminie? 



   

3.Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna opisana w §3 ust. 2 była naliczana nie od wartości całej umowy, 

lecz od wartości niezrealizowanej części umowy? 

4.Czy terminy podane w umowie dotyczą dni roboczych czy kalendarzowych?         

 

Odpowiedź: 

Ad.1) Nie, 

Ad.2) Nie, 

Ad.3) Nie, 

Ad.4) Dotyczy dni kalendarzowych. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pytanie : 

Czy Zamawiający dopuści w w/w postępowaniu złożenie oferty równoważnej poprzez zaoferowanie mikrokuwet i 

krwi kontrolnej w cenach konkurencyjnych, kompatybilnych z hemoglobinometrami HemoCue Hb 201 DM wraz z 

bezpłatnym użyczeniem tych hemoglobinometrów w ilości niezbędnej do wykonania podanej ilości badań.  

Podkreślić należy, że analizatory Hb 201 DM współpracują poprawnie z systemem Bank Krwi w wielu RCKiK w 

kraju. 

 

Odpowiedź: 

Nie, nie dopuszcza się wskazanego rozwiązania. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pytanie : 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie : 

Sterylny gazik jałowy do dezynfekcji skóry , nasączony 70% alkoholem izopropylowym, w formie rozkładanej 

chusteczki (gazika) z włókniny wiskozowo-poliestrowej, który po rozłożeniu ma wymiar 10 cm x 16 cm . Każdy 

gazik pakowany osobno, opakowanie zbiorcze 100 sztuk szt. 

Na każdym opakowaniu zbiorczym data ważności , skład oraz dane producenta. Na każdym jednostkowym nazwa, 

znak CE, sposób użycia, uwagi do stosowania, nr serii i data ważności. 

 

 

Odpowiedź: 

Parametry maja być zgodne z SIWZ. 

 

 

Pytanie : 

Część V 

1.Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe chlorowane od wewnątrz? 

Proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych substancji chemicznych 

użytych w procesie produkcji, nadaje im gładkość i zapobiega sklejaniu się rękawic w opakowaniu. Rękawice 

chlorowane są „czystsze” i wywołują mniej podrażnień skórnych. Proces polimeryzacji rękawic występuje wtedy, 

gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości substancji resztkowych.  

 

2.Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na placu 0,09mm oraz sile zrywania min.7N pakowane po 150 

szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

 

3.Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną na 

zgodność z normą EN 455. Pragniemy wyjaśnić, iż powyższy wymóg nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących 

aktualnie przepisach Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., która określa dla jakich wyrobów 



   

medycznych należy wprowadzić procedurę zgodności. Taki certyfikat wymagany jest dla rękawic sterylnych, 

należących do grupy II wyrobów medycznych oraz I sterylnej, natomiast nie dotyczy niesterylnych wyrobów 

medycznych klasy I. 

 

Odpowiedź: 

Ad.1) Nie, nie dopuszcza się rękawic chlorowanych. 

Ad.2) Parametry mają być zgodne z SIWZ, nie dopuszcza się rękawic pakowanych po 150 szt . 

Ad.3) Dopuszcza się równoważne (do wskazanych w SIWZ)  co do wiarygodności dokumenty potwierdzające 

spełnienie norm. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pytanie : 

Część nr 2, poz A: 

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 3,5-4 l. z otworem wrzutowym 100 mm, 

pozostałe Parametry zgodne z SIWZ 

 

Część nr 2, poz B: 

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 10l. z otworem wrzutowym 100 mm, 

pozostałe Parametry zgodne z SIWZ 

 

 

 

Odpowiedź: 

Ad.1) Dopuszcza się 

Ad.2) Dopuszcza się  

 

Dodatkowo zamawiający przypomina, ze pojemniki na odpady maja zawierać naklejkę min z miejscem na 

REGON, Numer Księgi Rejestrowej, datę i goidzine otwarcia, datę i godzinę zamknięcia, nazwę wytwórcy, numer 

odpadu 

 

 

 

Jolanta Zatorska 


