
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19 Data: 18.10.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  na dostawę  rękawic chirurgicznych i diagnostycznych  na
potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., Znak postępowania: 4311/2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1 – Pakiet 3 poz.1 i 2
W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony osobistej zwracamy się do Zamawiającego
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 lub  rękawic zgodnych z postanowieniami
Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadanych przed przenikalnością związków chemicznych wg. norm
EN ISO 374-1:2016/Type B; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi
na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 2 – Pakiet 4 poz.2 i 3
Zwracamy się  z  prośbą o dopuszczenie  rękawicy  chirurgicznej  lateksowej  jałowej  sterylizowanej  tlenkiem
etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 3 – Pakiet 4 poz.2-3
Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  rękawic  chirurgicznych  posiadających  w miejsce  oznaczenia  na
mankiecie  napisu  i  rozmiaru  rękawicy  tłoczenia  rozmiaru  rękawicy  na  części  grzbietowej/mankiecie  oraz
wyraźnie oznakowaną wewnętrzną kopertę w którą są zapakowane rękawice nazwą i rozmiarem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 4 – Pakiet 4 poz.2-3
Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice chirurgiczne nie były składane w połowie?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  rękawice  złożone  na  pół  w  środku  pakietu.  Jednocześnie
wymaga, aby pakiet w którym mieszczą się rękawice nie był złożony w jakikolwiek sposób.



Pytanie 5 – Pakiet 4 poz.4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej bezlateksowej jałowej wykonanej z neoprenu
bezpudrowej  o  grubością  na palcu  min.0,20mm oraz  posiadających  w miejsce oznaczenia  na mankiecie
napisu  i  rozmiaru  rękawicy  tłoczenia  rozmiaru  rękawicy  na  części  grzbietowej/mankiecie  oraz  wyraźnie
oznakowaną wewnętrzną kopertę w którą są zapakowane rękawice nazwą i rozmiarem? 

Odpowiedź:  Tak. Modyfikacja nr 1 z dnia 18.10.2019r.: Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia oraz Załącznika nr 7 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy.

Pytanie 6 – Pakiet 5
Zwracamy się  z  prośbą  o  dopuszczenie  rękawic  chirurgicznych  posiadających  w miejsce  oznaczenia  na
mankiecie  napisu  i  rozmiaru  rękawicy  tłoczenia  rozmiaru  rękawicy  na  części  grzbietowej/mankiecie  oraz
wyraźnie oznakowaną wewnętrzną kopertę w którą są zapakowane rękawice nazwą i rozmiarem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 7 – Pakiet 1, 2, 3
Zwracamy się  z  prośbą  o  możliwość  podania  ceny  jednostkowej  za  parę  do  4  miejsc  po  przecinku  lub
przeliczenie  wymaganych  ilości  na  opakowania  handlowe  z  podanie  wielkości  opakowania.  Prośbę  swą
motywujemy tym, iż oferowane rękawice w tych pakietach standardowo są sprzedawane w opakowaniach
handlowych po 100 sztuk lub 200 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny jednostkowej za parę do 4 miejsc po
przecinku.

Pytanie 8 –   Pakiet nr 1, 2, 3.   
Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie  możliwości  podania  ceny jednostkowej  netto  z  dokładnością  do
czterech miejsc po przecinku, bądź dla najmniejszej jednostki sprzedaży czyli opakowanie do dwóch miejsc
po przecinku, z podaniem ilości opakowań dla danych pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  możliwości podania ceny jednostkowej netto z dokładnością do
czterech miejsc po przecinku.

Pytanie 9 –   Pakiet nr 4 poz. 2, 3, 4  
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby rękawice były Środkiem Ochrony Osobistej kat 3
i tak miały być fabrycznie oznakowane? 

Odpowiedź: Tak. Modyfikacja nr 1 z dnia 18.10.2019r.: Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia oraz Załącznika nr 7 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy. 

Pytanie 10 –   Pakiet nr 4 poz. 4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o nieznacznej niewyczuwalnej różnicy w grubości rękawicy
w części palca – min. 0,21 o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Modyfikacja nr 1 z dnia 18.10.2019r.: Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia oraz Załącznika nr 7 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy. 

Pytanie 11 –   Pakiet nr 5 poz. 1  
Czy  Zamawiający  oczekuje  aby  rękawice  były  sterylizowane  radiacyjnie?  Prosimy  Zamawiającego
o dopuszczenie  rękawic  z  wtłoczonym  rozmiarem  w  mankiecie  zamiast  napisu  nazwy  oraz  rozmiaru
o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.



 

Pytanie 12 –   Dotyczy SIWZ  

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art.  24 ust.  1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli  wykonawca, który nie
należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

                                                                                                  Z poważaniem


