
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Znak sprawy: DZP-271-1/19 Kraków, dnia 8 stycznia 2019r.

Odpowiedz na zapytanie Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa rękawiczek
diagnostycznych i chirurgicznych " ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 499626-N-2019 z dnia
2019-01-02 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie,
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym, informuje, że w dniu 7 i 8 stycznia
br. kilku z Wykonawców zwróciło się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. póz. 1986), zwanej dalej ustawą, Zamawiający
przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie l -

dotyczy pozycji l : „Czy Zamawiający dopuści rękawice zarejestrowane jako środek ochrony
indywidualnej kat. III (jest to lepsza kategoria ochrony osobistej niż kategoria I), pozostałe parametry
bez zmian?"
Zadanie l póz. l - „Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe zakwalifikowane jako
wyrób medyczny w klasie l i jako środek ochrony indywidualnej kategorii III?"

Odpowiedz: Tak - Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz

Pytanie 2 -

dotyczy pozycji 2: „Czy Zamawiający jako alternatywę dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe
jednorazowego użytku. Rolowany mankiet, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach
palców, kolor niebieski, długość min 240mm. Kształt rękawicy uniwersalny, pasujący na prawą i lewą
dłoń. Spełniające normy EN 455 1-4. AQL 1,0. Zakwalifikowane jako wyrób medyczny w klasie l i jako
środek ochrony indywidualnej kategorii III (ograniczona ochrona przed substancjami chemicznymi).
Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, na przenikanie cytostatyków zgodnie
z normą ASTM D-6978, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-
3:2003. Przebadane na przenikalność minimum 9 substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-
3:2003, przy czym dla co najmniej 3 substancji z Załącznika A z EN 374-1:2003 (wyłączając klauzulę
5.3.2), wyniki potwierdzone dokumentem jednostki niezależnej. Rękawice przebadane na przenikanie
70% izopropanolu (poziom 3), który jest głównym składnikiem preparatów do dezynfekcji. Poziom
barierowości wszystkich substancji fabrycznie umieszczony na opakowaniu. Rozmiary: XS, S, M, L, XL.
Opakowanie a 100 szt. (9.768 op.)?"
Zadanie l, póz. 2: „Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku,
nitrylowe o obniżonej grubości. Rolowany mankiet, z widoczną teksturą na końcach palców, kolor
niebieski, długość min 240mm. Kształt rękawicy uniwersalny- pasujący na prawą i lewą dłoń.
Spełniające normy EN 455 1-4. AQL 1,0 (lepszy poziom szczelności). Zakwalifikowane jako wyrób
medyczny w klasie l i jako środek ochrony indywidualnej - kategorii III. Odporne na przenikanie
wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978
(potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej), oraz europejską normą EN 374 (potwierdzony



raportem z badań jednostki niezależnej oraz nadrukiem na opakowaniu), odporne na przenikanie
substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, odporne na przenikanie minimum 9 substancji
chemicznych (nie licząc cytostatyków), zgodnie z normą EN 374( łącznie z punktem 5.3.2)- substancje
wraz z poziomami ochrony nadrukowane na opakowaniu, wyniki potwierdzone Certyfikatem Badania
Typu WE wydanym przez Jednostkę Notyfikowaną. Odporne na środki dezynfekcyjne na bazie kwasu
nadoctowego na poziomie 2- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej według EN374,
odporne na minimum 3 środki dezynfekcyjne na bazie amin czwartorzędowych (podobnie jak chlorek
benzalkoniowy) na poziomie minimum 2 potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej
według EN 374. Rozmiary: XS/6, S/7, M/8, L/9, XL/10"

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 3 -

dotyczy pozycji 3: „Czy Zamawiający jako alternatywę dopuści rękawice chirurgiczne sterylne,
jednorazowego użytku, lateksowe, obustronnie pokryte polimerem, bezpudrowe, mankiet z
rolowanym rantem, AQL 0,65. Rękawice spełniające normy EN 455:1-4, ASTM F1671, przebadane wg
EN 374-3. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, opakowanie foliowo-foliowe.
Rozmiar 6-9?"
Zadanie l, póz. 3: „Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu, umożliwi
to złożenie innym wykonawcom ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Przedmiot zamówienia w
ww. pozycji jest opisany pod jednego wykonawcę, co uniemożliwia innym firmom złożenie oferty.
Udzielenie negatywnych odpowiedzi na powyższe pytanie narazi Zamawiającego na zarzut celowego
ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców i naruszenie zasad prowadzenia postępowania w
sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji".
Zadanie l, póz. 3: „Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne trójwarstwowe polimer- lateks-
polimer, o niskim poziomie protein lateksowych, bezpudrowe, z mankietem równomiernie
wzmocnionym z rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się, AQL- 0,65 (lepszy poziom
szczelności), spełniające normę EN 455- l, 2, 3, 4, ASTM D 3577, ASTM F1671, kształt anatomiczny,
zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe,
próżniowe, rozmiar 6-8.
Zadanie l, póz. 3: „Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku nitrylowe,
chlorowane od wewnątrz celem ułatwienia zakładania na dłoń, bezpudrowe z mankietem
równomiernie wzmocnionym z rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się, AQL=1, O,
spełniające normę EN 455 1-4, ASTM D3577 i ASTM F1671, kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą
i prawą dłoń, opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowo- foliowe, próżniowe, rozmiar
6-8.

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie: https://bip.uks.com.pl/auctions.

Równocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 i 12a ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. póz. 1986) zmienia terminy:

składania ofert z dnia 14.01.2019r. do godz. 10:30, na dzień 16.01.2019r. dogodź. 10:30.
otwarcia ofert z dnia 14.01.2019r. godz. 11:00, na dzień 16.01.2019r. godz. 11:00.

Szwsrczyński




