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Dotyczy: Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o.

Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim sp. z .o. o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4

ustawy z dnia  29stycznia  2004 r.  –Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z  2019r. Poz.  1843 -dalej

ustawa) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na „Dostawa rękawic chirurgicznych i  diagnostycznych dla Powiatowego Centrum

Zdrowia sp. z o. o.  udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ: 

 

1.     Dotyczy treści SIWZ  

 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy dokumenty potwierdzające zgodność zaoferowanego

asortymentu  z  wymogami  SIWZ  takie  jak  materiały  informacyjne,  deklaracje  zgodności,  raporty  z  badań  i  inne

dokumenty przedmiotowe należy dostarczyć wraz z ofertą czy tez na wezwanie do najkorzystniejszej oferty ? 

                                     ODPOWIEDZ:  Dokumenty dostarczyć należy na wezwanie    

2.  Dotyczy treści SIWZ  

 Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z   uprzejmą  prośbą  o  przedłużenie  terminu  składania  ofert. Nasza  prośbę

uzasadniamy  faktem,  iż  obecny  termin  złożenia  oferty  przypada  na  sezon  świąteczno-noworoczny  w  którym  wielu

pracowników planuje  urlopy i  w związku z  tym, Wykonawcy nie  są w stanie  przygotować wszystkich ofert  na czas.

Dodatkowo w  tym okresie mamy do czynienia z wydłużonym czasem dostawy i odbioru przesyłek kurierskich – a zatem z

utrudnieniem w dostarczeniu oferty przetargowej.  Wnosimy zatem   o zrozumienie i przedłużenie terminu złożenia oferty,

celem właściwego  jej opracowania, nie krócej niż do dnia 09.01.2020 r.

                                  ODPOWIEDZ:   Termin przedłużony jest do dnia 07.01.2020  

3.   Dotyczy zadania 2  

Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  dopuszczenie  rękawic  pakowanych  a’200  sztuk  z  odpowiednim

przeliczeniem wymaganych ilości.  Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego

cenie. 

                                  ODPOWIEDZ:    Zamawiający dopuszcza- nie wymaga  

4.   D  otyczy zadania 3 poz. 5   

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na makiecie min. 0.20

mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

                                     ODPOWIEDZ:  zamawiający nie wyraża zgody ma być zgodne z SIWZ  

5.   Dotyczy zadania 4 poz.  2  

Zwraca  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody   na  potwierdzenie  odporności  na  przenikanie  wirusów

raportem z badań zgodnie z ASTM F 1671. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

                                  ODPOWIEDZ:    Zamawiający dopuszcza- nie wymaga  

6.   Pakiet 1  

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych z lateksu lekko pudrowanych z poziomem protein <70

µg/g, z poziomem szczelności AQL 1,0, spełniające pozostałe wymagania. 



                                     ODPOWIEDZ:  zamawiający nie wyraża zgody ma być zgodne z SIWZ  

7.   Pakiet 2  

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych z nitrylu bezpudrowych, z poziomem szczelności AQL

1,0,  zarejestrowanych  jako  wyrób  medyczny  oraz  środek  ochrony  indywidualnej  kat.  III  typ  B  przebadanych  na

przenikanie substancji chemicznych z wyłączeniem cytostatyków zgodnie z normą EN 16523-1 (na 4 substancje) oraz

zgodnie z norma EN 374-3 (na 17 substancji bez gotowych preparatów dezynfekcyjnych, ale na składowe preparatów

dezynfekcyjnych) spełniające pozostałe wymagania. 

                                  ODPOWIEDZ:    Zamawiający dopuszcza- nie wymaga  

8.   Pakiet 4 poz.2  

Prosimy  o  dopuszczenie  na  potwierdzenie  odporności  na  przenikanie  wirusów  raportu  z  badań  niezależnego

laboratorium zgodnie z normą ASTM F 1671.

                                  ODPOWIEDZ:    Zamawiający dopuszcza- nie wymaga  

9.  Pakiet 5  

 Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  rękawic  ortopedycznych   o  nieznacznej  różnicy  w  grubości  rękawicy

wewnętrznej, tj. palec 0,17mm-0,19mm, dłoń 0,16mm-0,19mm?

                                  ODPOWIEDZ:    Zamawiający dopuszcza- nie wymaga  

10.   Pakiet 5  

Czy Zamawiający oczekuje rękawic ortopedycznych  o zróżnicowanej długości, tj. wewnętrzna o długości min. 285mm,

zewnętrzna o długości min. 295mm?

                                  ODPOWIEDZ:    Zamawiający dopuszcza- nie wymaga  

11.     Pakiet 5  

  Prosimy o wyjaśnienie czy należy podać cenę za komplet rękawic ortopedycznych, jako parę?

                                  ODPOWIEDZ:  Tak . Para = komplet   

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?

                                 ODPOWIEDZ: 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, jednocześnie z zastrzeżeniem iż jakakolwiek zmiana   

                                 sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie   

                                 powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy  

13. P  akiet 1, pozycja 1  

 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein lateksowych ≤83µg/g?

                                 ODPOWIEDZ: zamawiajacy nie wyraża zgody – zawartość protein ma być ≤50µg/g    

                                 zgodnie z SIWZ  

14. P  akiet 2, pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 374-3 jako normy równoważnej do EN 16523-1?

                                  ODPOWIEDZ:    Zamawiający dopuszcza- nie wymaga  

15. P  akiet 2, pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: siła zrywu przed starzeniem 7,7N?



                                  ODPOWIEDZ:    Zamawiający dopuszcza- nie wymaga  

15.   Pakiet 4, pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: poziom białek lateksowych 94 µg/g, o długości 275-

285 w zależności od rozmiaru?

                                 ODPOWIEDZ: zamawiający nie wyraża zgody – nie zgodnie z SIWZ  

16.   Pakiet 4, pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: poziom białek lateksowych 89 µg/g, siła zrywu 9N?

                                 ODPOWIEDZ: zamawiający nie wyraża zgody – nie zgodnie z SIWZ  

17.   Pakiet 4, pozycja 2  

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: grubość na palcu 0,22mm+/-0,02, na mankiecie 

0,17mm+/-0,01?

                                  ODPOWIEDZ:    Zamawiający dopuszcza- nie wymaga  

 

18.   Pakiet 4, pozycja 2  

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą ASTM F 1671 i raport z przenikania wirusów tą metodą?

                                  ODPOWIEDZ:    Zamawiający dopuszcza- nie wymaga  

19.   Pakiet 5, pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: rękawica wewnętrzna: grubość na palcu 0,18mm+/-

0,03. Na dłoni min. 0,10mm, rękawica zewnętrzna: grubość na palcu 0,21mm+/-0,02, na dłoni 0,17mm+/-0,02, 

pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

                                 ODPOWIEDZ: zamawiający nie wyraża zgody – nie zgodnie z SIWZ  

20. P  akiet 1 poz. 1   

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie protein <79 µg/g. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

                                 ODPOWIEDZ: zamawiający nie wyraża zgody – nie zgodnie z SIWZ  

21. Pakiet 2 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywu min. 6,5 N. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

                                 ODPOWIEDZ: zamawiający nie wyraża zgody – nie zgodnie z SIWZ  

22. Pakiet 4 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic odpornych na rozrywanie przed starzeniem min. 16N, po starzeniu 

min.12 N. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

                                  ODPOWIEDZ:    Zamawiający dopuszcza- nie wymaga  

23. Pakiet 4 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na mankiecie wynoszącej 0,17mm +/- 0,01mm. Pozostałe 

wymogi zgodnie z SIWZ.

                        ODPOWIEDZ: zamawiający nie wyraża zgody – nie zgodnie z SIWZ mankiet 0.17-0.20 mm  

24. Pakiet 5 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach: rękawica zewnętrzna: palec: 0,23 mm – 0,27 mm, dłoń: 

0,21 mm +/- 0,015mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

                                 ODPOWIEDZ: zamawiający nie wyraża zgody – nie zgodnie z SIWZ  


