
 Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /15                     Data: 28.01.2015 r.

Dotyczy: postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  207  000   euro  na
dostawę rękawic  chirurgicznych  i diagnostycznych na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o  . (Znak sprawy:
72/2015

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 oraz z 2014
r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 ) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania
oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych  w imieniu „Pro-Medica”
w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, 

1) Grupa 1, 2, 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto z dokładnością do 
czterech miejsc po przecinku.
Ad . Tak. 
2) Grupa 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych.
Ad 2. Nie.
3) Grupa 3 poz. 2, 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 260mm, w pełni zakrywających mankiet 
fartucha.
Ad 3. Brak pozycji w formularzu.
4) Grupa 3 poz. 4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy chirurgicznej sterylnej 
trójwarstwowej półsyntetycznej lateksowo nitrylowej, bezpudrowej, z rolowanym mankietem z podłużnymi 
i poprzecznymi wzmocnieniami, wyjątkowo odpornych na zrywanie. Pragniemy nadmienić iż tego typu 
rozwiązanie umożliwia stosowanie rękawic nawet u osób uczulonych na lateks (warstwa nitrylu ma kontakt z 
dłonią).
Ad 4. Brak pozycji w formularzu.
5) Grupa I

Prosimy o dopuszczenie rękawic, które nie zostały przebadane zgodnie z normą EN 374-3.

Ad 5. Nie.

6) Grupa II

Prosimy o dopuszczenie składania ofert na pojedyncze pozycje.

Ad 6. Nie.
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7) Grupa III

Prosimy o dopuszczenie w miejsce jednostkowego fabrycznego oznakowania normami EN 455, EN 374-2 i EN
374-3  zapisem  MMD  93/42/EEC-class  I  i  PPE  89/686/EEC-cat.  III,  który  jest  tożsamy  z  wymogami
Zamawiającego.

Ad 7. Nie.

8) Grupa nr 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic diagnostycznych z podaniem wartości do 4 miejsc po przecinku?

Ad 8. Tak.

9) Grupa nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice były przebadane zgodnie z normą EN 374-3oraz ASTM F

1671?

ad 9. Nie.

10) Grupa nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic w dwóch rozmiarach M i L?

Ad 10. Nie. 

11) Grupa nr 5, pozycja 2,3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 280 mm?

Ad 11. Nie.

12) Grupa nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice posiadały na mankiecie napis oznaczający nazwę rękawicy?

Ad 12. Tak.

13) Grupa nr 5, pozycja 4; Grupa nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawicę z warstwą antypoślizgową równoważną do mikrotekstury?

Ad 13. Tak.

14) Grupa nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawicę pakowane oddzielnie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Ad 14. Nie.

15) Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w grupie nr V, w pozycji nr 2 i 3 dopuści rękawice 
chirurgiczne o długości minimum 285 mm w zależności od rozmiariu?
Ad. 15. Tak.

16)  Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  pytaniem  dotyczącym  pozycji  nr  3  w  grupie  nr  V:  w  związku  z
wprowadzonym wymogiem posiadania na mankiecie napisu oznaczającego nazwę i rozmiar rękawicy – zwracamy
się z prośbą o wyjaśnienie czy w powyższym zakresie nie doszło do omyłki pisarskiej i jednocześnie zwracamy się 



z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby na części dłoniowej znajdował się wytłoczony rozmiar,
natomiast nazwa rękawicy na opakowaniu jednostkowym?

Ad 16. Tak.

 Z poważaniem:


