
 Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                            Data: 30.01.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych   na

potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania:  266/2017)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),)

Zamawiający przekazuje   treść  zapytań dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych warunków zamówienia

wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania

Grupa 2 pozycja 1 opisu przedmiotu zamówienia
1) Czy nie zaszła omyłka pisarska w opisaniu wymaganych norm? Zamiast norm E 980 oraz E 374 powinny
być EN 980 oraz EN 374.
Ad.1. Tak, zaszła pomyłka powinna być norma EN 980 i EN 374. 
2) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy bez zgodności z normą EN 980 
gdyż ta norma została wycofana. 
Ad.2. Zamawiający dopuszcza. 
3) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy zgodnych z Normą EN 374-1 z wyłączeniem paragrafu
5.3.2 o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
Ad.3. Zamawiający dopuszcza. 

Procedura oceny zgodności z normą EN 374-1 może odbywać się z włączeniem lub wyłączeniem paragrafu
5.3.2. O rodzaju zastosowanej procedury decyduje zgłaszający rękawiczki do oceny zgodności czyli produ-
cent. Pozytywne zakończenie każdej z ww. procedur, pozwala na określenie rękawiczek, jako „zgodnych z
EN 374-1”. Konsekwencją zastosowanej procedury jest jedynie odpowiednie oznakowanie opakowania (je-
den z dwóch piktogramów zamieszczonych w normie EN 374-1) jak również odpowiedni zapis w certyfikacie
oceny zgodności rękawiczek. 
W szpitalu rękawice dla potrzeb ogólnych tzn. używane w standardowych procedurach medycznych (nie do
laboratorium lub innego działu, gdzie użytkownicy korzystający z rękawic mają kontakt ze stężonymi sub-
stancjami, z którymi kontakt stanowi poważne ryzyko dla zdrowia i życia), wystarczające są rękawice zgod-
ne z normą EN 374-1 przebadane z wyłączeniem paragrafu 5.3.2.
Wprowadzenie  wymogu,  aby  rękawice  były  przebadane  bez  wyłączenia  paragrafu  5.3.2  jest
nieuzasadnione,  gdyż  potencjalna  możliwość  kontaktu z  substancjami  znajdującymi  się  na  liście  A jest
znikoma, a jednocześnie naraża szpital na znacznie wyższe koszty i narusza zasady uczciwej konkurencji.
Zasadne jest natomiast, aby rękawice stosowane w szpitalu były przebadane na substancje, z którymi ich
użytkownicy rzeczywiście mają kontakt, np. składnikami stosowanych środków dezynfekcyjnych.

Grupa 3 pozycja 1 opisu przedmiotu zamówienia
4) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w w/w pozycji wysokiej jakości rękawic 
diagnostycznych, z nitrylu, bezpudrowanych, będących wyrobem medycznym klasy I i środkiem ochrony 
osobistej Kategorii III, posiadających badania niezależne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z 
normą EN 374-3 na ponad 25 substancji chemicznych (z czego min. 18 na poziomie min. 2) oraz na 
przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F-1671, według normy EN 374-1 określonych jako rękawice 
wodoodporne o niskiej odporności chemicznej (polega to na tym, że w badaniach na przenikanie substancji 



chemicznych wymienionych w załączniku A do normy, będących bardzo silnymi substancjami nie 
stosowanymi w placówkach służby zdrowia, nie uzyskano min. 2 poziomu ochrony dla minimum 3 
substancji z ww. załącznika).
Ad. 4. Zamawiający dopuszcza.

Grupa 3 pozycja 2 opisu przedmiotu zamówienia
5) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w w/w pozycji wysokiej jakości rękawic 
diagnostycznych, z nitrylu, bezpudrowanych, o długości min. 280mm, będących wyrobem medycznym klasy
I i środkiem ochrony osobistej Kategorii III, posiadających badania niezależne na przenikanie substancji 
chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 na ponad 12 substancji chemicznych (z czego min. 8 na poziomie 
min. 2) oraz na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F-1671, według normy EN 374-1 określonych 
jako rękawice wodoodporne o niskiej odporności chemicznej (polega to na tym, że w badaniach na 
przenikanie substancji chemicznych wymienionych w załączniku A do normy, będących bardzo silnymi 
substancjami nie stosowanymi w placówkach służby zdrowia, nie uzyskano min. 2 poziomu ochrony dla 
minimum 3 substancji z ww. załącznika).
Ad. 5. Zamawiający dopuszcza.

Grupa 5 pozycja 2 opisu przedmiotu zamówienia
6) Zwracamy się  uprzejmą prośbą o dopuszczenie rękawic o długości minimalnej 285mm o pozostałych 
parametrach zgodnie z SIWZ?
Pragniemy nadmienić iż dopuszczenie minimalnie krótszych rękawic zwiększy konkurencyjność ofert, które i
tak będą zweryfikowane podczas oceny jakości.
Ad. 6. Zamawiający dopuszcza.

 
Grupa 5 pozycja 3 opisu przedmiotu zamówienia

7) Zwracamy się  uprzejmą prośbą o dopuszczenie rękawic o długości minimalnej 290mm, w zależności od 
rozmiaru?
Pragniemy nadmienić, iż w toku produkcji nie da się wyprodukować rękawic o takich samych długościach 
dla każdego rozmiaru.
Ad. 7. Zamawiający dopuszcza.

Grupa 7 pozycja 1-5 opisu przedmiotu zamówienia
8) Czy Zamawiający dopuści dozowniki pojedyncze kompatybilne z opakowaniami zaoferowanych rękawic w 
Grupach 1,2,3, przyklejane bądź przykręcane do ściany z przeliczeniem ilości dozowników w sumie 131szt?  
Ad. 8. . Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1 – Grupa III poz.1 i 2

9) Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  rękawicy  diagnostycznej  nitrylowej  niejałowej  bezpudrowej
oznakowanej jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat.III, spełniające normy EN 455
1-4,  EN  374  -1  (z wył.  Pkt.5.3.2,  ograniczona  ochrona  chemiczna),  EN  374-2,  EN  374-3,  spełniające
pozostałe wymogi?
Ad. 9. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 2 – Grupa V poz.2

10) Zwracamy się  z  prośbą  o  dopuszczenie  rękawicy  chirurgicznej  lateksowej  jałowej  o  długości  rękawicy
min.285mm, spełniającej pozostałe wymogi?
Ad. 10. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 3 – Grupa V poz.3



11 ) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej lateksowej jałowej bezpudrowej z wewnętrzną
warstwą polimerową o długości rękawicy min.285mm, posiadającej w miejsce oznaczenia na mankiecie napisu i
rozmiaru  rękawicy  tłoczenia  rozmiaru  rękawicy  na  części  grzbietowej  oraz  wyraźnie  oznakowaną  wewnętrzną
kopertę w która jest zapakowana rękawica nazwą i rozmiarem?
Ad.11. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 4 – dotyczy terminu składania ofert
12) Z uwagi na krótki czas na złożenie oferty oraz duże utrudnienia związane z terminowym doręczaniem 
przesyłek w bieżącym okresie (zimowym) Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert?
Ad. 12.  Zamawiajacy nie przedłuża terminu składania ofert.

Pytanie 5 – dotyczy wzoru umowy

13) Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do 
wysokości 0,5% w § 4 ust. 3 lit. a. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za 
wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. 
Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, 
ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Ad.13.  Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy w projekcie umowy.

Pytanie 6 – dotyczy wzoru umowy

14) Prosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W 
przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, 
cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy 
aneksu.”

Ad. 14.  Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy w projekcie umowy.

Pytanie 7 – dotyczy wzoru umowy

15) Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 5 ust. 3 o następującej treści: „W przypadku opóźnienia 
Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, 
Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego 
zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie 
ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”
Ad. 15.  Zamawiajacy nie wyraża zgody.

16  )Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  rękawic  nitrylowych,  niebieskich  o  tych  samych

wymaganych parametrach?

Ad. 16. Tak, dopuści. 

      Z poważaniem:




