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Kraków, dnia 9 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 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 „Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych zarejestrowanych jak
środek ochrony osobistej kategorii III, przeznaczone do ochrony przed najwyższym poziomem ryzyka?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ".
Odpowiedz: Tak - Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz

Pytanie 2 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku,
nitrylowych o grubości na palcu 0,12 mm, dłoni 0,08 mm i mankiecie 0,06 mm, długość min. 240 mm w kolorze
niebieskim. Kształt rękawicy uniwersalny - pasujący na prawą i lewą dłoń. Tekstura biszkoptowa z dodatkową
teksturą na końcach palców. Rękawice zgodne z normą EN 455 1-4. AQL 1.0. Oznakowane jako wyrób
medyczny klasy l i środek ochrony osobistej kat. III z fabryczną informacją na opakowaniu.
Rękawice przebadane zgodnie z normą EN 374-3 na 15 substancji chemicznych, w tym 10% kwas octowy
powyżej 60 minut i 4% chlorheksydynę powyżej 480 minut, oraz dla l substancji z załącznika A z EN374-1 (wył.
klauzule 5.3.2), potwierdzone Certyfikatem Badania Typu WE wydanym przez Jednostkę Notyfikowaną.
Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, przebadane na przenikanie cytostatyków
zgodnie z normą ASTM 6978. Rozmiary: XS-XL
Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych, jałowych, neoprenowych,
bezpudrowych. Kolor zielony, mankiet rolowany, AQL 0,65 kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą
dłoń. Rękawice sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna i
zewnętrzna polimeryzowana. Rękawice przeznaczone dla alergików. Zgodne z wymaganiami normy EN 455(14), przebadanie na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, przebadane na przenikanie
mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671.
Opakowanie: koperta zewnętrzna foliowa, wewnętrzna papierowa. Rozmiar: 6.0-9.0
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
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. póz. 1986) zmienia terminy:

-

i 12a ustawy Prawo zamówień

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