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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:  

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 24, 25 

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska  w opisie pozycji 24 oraz 25, i w poz. 24 

winno być: „.Strzykawka jednorazowa trzyczęściowa poj. 20 ml, do pomp infuzyjnych skalowana co 

1 ml przeźroczysty cylinder, czarna lub niebieska czytelna skala, przeznaczona do zastosowania ze 

wszystkimi rodzajami płynów x 1 szt. (kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pompami 

są strzykawki firmy B.Braun , BD, Polfa Lublin)”, natomiast w poz. 25 winno być: „Strzykawka 

jednorazowa trzyczęściowa poj.   50-60 ml do pomp infuzyjnych skalowana co 1 ml przezroczysty 

cylinder, czarna lub niebieska czytelna skala przeznaczona do zastosowania ze wszystkimi rodzajami 

płynów x 1 szt.” 

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż faktycznie nastąpiła pomyłka w związku z czym 

Zamawiający poprawia pozycje 24 i 25 w zakresie Pakietu nr 1 i nadaje im brzmienie jak w 

załączniku do niniejszego pisma.  

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 26 i 36 

W pozycji 26 i 36 opisany jest ten sam produkt.  Prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić tylko poz. 

36, przy której Zamawiający podał wymaganą ilość sztuk, natomiast pozycję 26 należy usunąć z 

formularza cenowego. 

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż należy wycenić tylko poz. 36 natomiast pozycja nr 26 ulega 

wykreśleniu z Pakietu nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.  
 

Pytanie nr 3 

Pakiet 2. 

Wszystkie pozycje. 

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z informacji o normie EN455 podawanej na opakowaniu, a 

zaakceptuje badania zgodności ze wskazaną normą EN455 -1, -2, -3? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest w takiej sytuacji dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzają informacje o 

normie wraz z dostawą poszczególnych partii zamówienia.  

Pozycja 1 – 5. 

2. Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania przed i po starzeniu 6N? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pozycja 6 – 9. 



 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

3. Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL = 1.0? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pozycja 12 – 13. 

4. Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455 -1, -2? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pozycja 14 – 16. 

5. Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji, jednak bez umieszczonych piktogramów? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

6. Czy Zamawiający dopuszcza opakowania a'200szt z odpowiednim przeliczeniem w 

formularzu? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Treść umowy.  

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie dodatkowego zapisu o treści lub o podobnym 

brzmieniu: 

„W nieprzewidzianych przypadkach braku objętego umową przedmiotu zamówienia danego 

producenta dopuszcza się za zgodą Zamawiającego sprzedaż odpowiednika tego samego 

producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie. Zamiennik będzie 

charakteryzował się właściwościami nie gorszymi niż oferowany produkt.” 

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż stosowne zapisy zostały zawarte w §12 ust. 1 pkt. 1) umowy. 

 

Paragraf 9, punkt A. 

8. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania nazw produktu w język polskim – jeśli 

chodzi o Pakiet 2. Wiele rękawiczek posiada swoje nazwy własne, np.: „Latex – powdered” 

lub „Vinyl – powder free”. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym modyfikacji podlega §9 umowy, który 

otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania sprzętu na opakowaniu jednostkowym co do: 

A/ wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru 

B/ serii i daty ważności danej partii towaru 

C/ sposobu przechowywania.” 

 

Pytanie nr 4 

Pakiet nr 3: 

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach od 1 do 3 rękawice lateksowe o zawartości protein <114 ug/g 

bez informacji o normie EN 455 na opakowaniu. 

Wymóg posiadania takiej informacji wskazuje na jednego producenta, a wg przepisów wyrób 

Medyczny (w tym przypadku rękawice) oznaczony znakiem CE podlega i musi spełniać wymagania 

odpowiednich Dyrektyw. W chwili obecnej na Polskim rynku nie ma rękawic niezgodnych z 

standardem EN 455, czego potwierdzeniem są zarówno Deklaracja Zgodności jak i badania 

producenta 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest w takiej sytuacji dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzają informacje o 

normie wraz z dostawą poszczególnych partii zamówienia.  

 

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach od 4 do 5 rękawice lateksowe bez informacji o normie EN 

455 na opakowaniu. 

Wymóg posiadania takiej informacji wskazuje na jednego producenta, a wg przepisów wyrób 

Medyczny (w tym przypadku rękawice) oznaczony znakiem CE podlega i musi spełniać wymagania 

odpowiednich Dyrektyw. W chwili obecnej na Polskim rynku nie ma rękawic niezgodnych z 

standardem EN 455, czego potwierdzeniem są zarówno Deklaracja Zgodności jak i badania 

producenta 
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Prosimy również o dopuszczenie złożenia na potwierdzenie wymogów, badań producenta 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest w takiej sytuacji dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzają informacje o 

normie wraz z dostawą poszczególnych partii zamówienia.  

 

Czy Zamawiający dopuści w poz. od 6 do 9 rękawice o poziomie AQL 1,0 co jest standardem dla 

rękawic chirurgicznych. 

Podany przez Zamawiającego wymóg AQL 0,65 odnosi się do badania producenta , gdzie rękawice 

przed zapakowaniem posiadają w/w współczynnik. Po zapakowaniu rękawice chirurgiczne posiadają 

współczynnik AQL = 1,0 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rękawice o poziomie AQL 1,0. 

 

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach od 10 do 13 rękawice bez informacji o EN 455 na 

opakowaniu? 

Wymóg posiadania takiej informacji wskazuje na jednego producenta, a wg przepisów wyrób 

Medyczny (w tym przypadku rękawice) oznaczony znakiem CE podlega i musi spełniać wymagania 

odpowiednich Dyrektyw. W chwili obecnej na Polskim rynku nie ma rękawic niezgodnych z 

standardem EN 455, czego potwierdzeniem są zarówno Deklaracja Zgodności jak i badania 

producenta 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest w takiej sytuacji dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzają informacje o 

normie wraz z dostawą poszczególnych partii zamówienia.  

 

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach od 14 do 16 rękawice oznakowane i zarejestrowane jako 

wyrób Medyczny tj. posiadające Deklarację zgodności i informację na opakowaniu zgodne z 

Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rękawice oznakowane i zarejestrowane jako wyrób Medyczny 

tj. posiadające Deklarację zgodności i informację na opakowaniu zgodne z Dyrektywą o Wyrobach 

Medycznych. 

 
 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 

SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

Załączniki: 

 Załącznik nr 1B do SIWZ uwzględniający zmiany wynikające z zadanych pytań 


