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Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku". 

 

 

 

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. 29 

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny typ luer z wyczuwalnym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty 

z przedłużaczem 7-10  cm , wykonany z poliwęglanu, dren wolny od ftalanów, bez dodatkowego portu? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza kranik trójdrożny typ luer z wyczuwalnym indykatorem pozycji 

otwarty/zamknięty z przedłużaczem 7-10  cm , wykonany z poliwęglanu, dren wolny od ftalanów jednakże nie 

dopuszcza kranika bez dodatkowego portu? 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 35 

Czy  Zamawiający  oczekuje  strzykawki perfuzyjnej do pomp 50 ml z igłą 2,0 x 30 mm do LEKÓW 

ŚWIATŁOCZUŁYCH  BURSZTYNOWA, bezlateksowej, wykonanej z polipropylenu, z końcówką luer-lock, 

posiadającą podwójne gumowe uszczelnienie tłoka oraz z dodatkową blokadą zapobiegającą 

niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki tj. dodatkowe ożebrowanie poprzeczne na tłoku i 

rowek w komorze strzykawki. Skala kontrastująca i czytelna. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

Pytanie nr 3 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1-3 

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane o poziomie protein poniżej 185 µg/g, co potwierdzą 

badania producenta? 

Odpowiedz: Nie. Zamawiający dopuszcza rękawice lateksowe pudrowane o poziomie protein poniżej 

150µg/g. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4, 5 

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowane o poziomie protein poniżej 150 µg/g, 

potwierdzonym badaniami  producenta? 

Odpowiedz: Tak. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 14, 15, 16 

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe diagnostyczne niesterylne  niebieskie, bez pudru, rolowany 

mankiet, teksturowane na palcach,  zgodne z normą EN 455 (informacja umieszczona na opakowaniu), poziom 

AQL 1,5,  nie posiadające certyfikatu przydatności do kontaktu z żywnością? 

Odpowiedz: Tak.  
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Pytanie nr 6 

Pakiet nr 3, pozycja 3-6 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania badań klinicznych potwierdzających biokompatybilność 

materiału, z jakiego wykonana jest kaniula? 

Odpowiedz: Nie. 

 

Pytanie nr 7 

Pakiet nr 3, pozycja 3-6 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kaniul z dodatkowym otworem w igle uniemożliwiającym 

błyskawiczną wizualizację prawidłowości wkucia? 

Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 8 

Pakiet nr 3, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarze 1,3x45mm (zielony) 18G? 

Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Pakiet 2 poz. 1 -3: 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein 80-100µg/g, średnia siła potrzebna do rozerwania 

przed starzeniem min. 6N? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein 80-100µg/g jednakże średnia siła potrzebna 

do rozerwania przed starzeniem min. 9N? 

 

Pytanie nr 10 

Pakiet 2 poz. 1 -5, 10-13: 

Czy Zamawiający dopuści rękawice spełniające normę EN 455-1,2,3, ale bez podania normy na opakowaniu 

jednostkowym? 

Odpowiedz: Tak. 

 

Pytanie nr 11 

Pakiet 2 poz. 1 -5: 

Czy Zamawiający dopuści rękawice z zawartością protein potwierdzoną badaniami producenta? 

Odpowiedz: Tak. 

 

Pytanie nr 12 

Pakiet 2 poz. 1 -5: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 1-5 z pakietu 2 i utworzenie nowego pakietu, aby umożliwić 

większej licznie wykonawców złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedz: Nie. 

 

Pytanie nr 13 

Pakiet 2 poz. 10-13: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 10-13 z pakietu 2 i utworzenie nowego pakietu, aby 

umożliwić większej licznie wykonawców złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedz: Nie. 

 

Pytanie nr 14 

Pytanie dot. projektu umowy:  
 

1. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? 

Odpowiedz: Zamawiający zapewnia realizacje umowy na poziomie 80%. W związku z czym Zmawiający 

modyfikuje zapis §1 ust. 4 i nadaje mu brzmienie: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia, co nie stanowi nienależytego 

wykonania umowy i nie wymaga zmiany umowy w rozumieniu §12, jednakże wartość realizacji przedmiotu 

zamówienia wyniesie co najmniej 80%. „ 
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2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej 

stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odpowiedz: Nie.  
3. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 

średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku 

gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za 

okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Odpowiedz: Nie.  
 

Pytanie nr 15 

Pakiet nr 1, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści igły 0,3x13mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedz: Tak.  
 

Pytanie nr 16 

Pakiet nr 1, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści igły 0,4x13mm lub 0,45x13mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuści tylko igły 0,45x13mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 

 

Pytanie nr 17 

Pakiet nr 1, pozycja 17-20 

Czy zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, Zamawiający wymaga aby opakowanie 

jednostkowe strzykawki posiadało opis w języku polskim ? 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga aby zbiorcze opakowanie posiadało opis w języku polskim natomiast 

jednostkowe niekoniecznie.  

 

Pytanie nr 18 

Pakiet nr 1, pozycja 21 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o skali rozszerzonej do 5,6 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedz: Tak.  

 

Pytanie nr 19 

Pakiet nr 1, pozycja 23 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o skali rozszerzonej do 23 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedz: Tak.  
 

Pytanie nr 20 

Pakiet nr 1, pozycja 26, 36 

Czy Zamawiający miał na myśli strzykawki z kontrastującym tłokiem, spełniające pozostałe wymagania 

SIWZ? 

Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.  
 

Pytanie nr 21 

Pakiet nr 1, pozycja 27 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 1 złączem luer znajdującym się w tłoku, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ ? 

Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 22 

Pakiet nr 1, pozycja 28-29 

Czy Zamawiający dopuści kraniki z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedz: Tak.  
 

Pytanie nr 23 

Pakiet nr 1, pozycja 32 

Czy Zamawiający dopuści sterylne zatyczki do cewników, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
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Odpowiedz: Tak.  
 

Pytanie nr 24 

Pakiet nr 1, pozycja 40-41 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z poliestrowymi mankietami, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedz: Tak.  
 

Pytanie nr 25 

Pakiet nr 2, pozycja 1-3 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein lateksu poniżej 150µg/g oraz bez podanej informacji 

o normie EN455-1, 2, 3 na opakowaniu jednostkowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein lateksu poniżej 150µg/g oraz bez podanej 

informacji o normie EN455-1, 2, 3 na opakowaniu jednostkowym przy czym Wykonawca zobowiązany jest w 

takiej sytuacji dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzają informacje o normie wraz z dostawą 

poszczególnych partii zamówienia.  

 

Pytanie nr 26 

Pakiet nr 2, pozycja 6-9 

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o AQL 1,0, spełniające wszystkie wymagania SIWZ? 

Odpowiedz: Tak.  
 

Pytanie nr 27 

Pakiet nr 2, pozycja 10-13 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein lateksu poniżej 150µg/g oraz bez podanej informacji 

o normie EN455-1, 2, 3 na opakowaniu jednostkowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein lateksu poniżej 150µg/g oraz bez podanej 

informacji o normie EN455-1, 2, 3 na opakowaniu jednostkowym przy czym Wykonawca zobowiązany jest w 

takiej sytuacji dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzają informacje o normie wraz z dostawą 

poszczególnych partii zamówienia.  

 

Pytanie nr 28 

Pakiet nr 2, pozycja 14-16 

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane dla przenikalności wirusów zgodne z ASTM D6317, bez 

informacji o AQL podanej na opakowaniu, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę 

niezależną, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedz: Tak. 

  

Pytanie nr 29 

Proszę o odstąpienie od wymogu w pakiecie 2 w pozycjach 1-5, 10-13 oznakowania opakowań rękawic normą 

EN 455. Aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie stawiają takiego wymogu. 

Odpowiedz: Zamawiający odstępuje od wymogu w pakiecie 2 w pozycjach 1-5, 10-13 oznakowania opakowań 

rękawic normą EN 455 przy czym Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji dostarczyć odpowiednie 

dokumenty potwierdzają informacje o normie wraz z dostawą poszczególnych partii zamówienia.  

 

Pytanie nr 30 

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 w pozycji 6-9 rękawic o poziomie AQL 1,0 spełniających 

pozostałe wymogi Zamawiającego. Dodatkowo proszę o informację, czy poziom AQL powinien być badany po 

zapakowaniu? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 w pozycji 6-9 rękawic o poziomie AQL 

1,0 spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego. Poziom AQL nie musi być badany po zapakowaniu? 

 

Pytanie nr 31 

Proszę o odstąpienie od wymogu potwierdzenia zgodności z norma EN 455 przez jednostkę notyfikowaną. W 

przypadku rękawic diagnostycznych podmiotem uprawnionym do oceny zgodności z ww. normą jest producent. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 32 
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Dot. pakietu nr 2, poz. 1 – 5: 

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zgodność z normą EN 455 - 1, 2, 3 ma być potwierdzona przez 

jednostkę notyfikowaną organ niezależny od producenta? 

Odpowiedz: Tak. 
2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki mają być zarejestrowane jako wyrób medyczny 

klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III? 

Odpowiedz: Zamawiający informuje iż rękawiczki mają być zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. 

3) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy rękawiczki mają posiadać siłę zrywania min. 6N na okres 

przechowywania?  

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
4) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych o sile zrywania 6N. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych o sile zrywania 9N. 

 

Pytanie nr 33 

Dot. pakietu nr 2, poz. 4 – 5: 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki mają posiadać na opakowaniu informację o 

przynajmniej dwóch alkoholach na które zostały przebadane Ethanol 70% oraz isopropylen 70% pragniemy 

nadmienić iż są to alkohole najczęściej występujące w szpitalach np. w środkach dezynfekcyjnych? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga podania powyższych informacji na opakowaniu. 

 

Pytanie nr 34 

Dot. pakietu nr 2, poz. 6 – 9: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pudrowanych o AQL=1,0. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne pudrowane o AQL=1,0. 

 

Pytanie nr 35 

Dot. pakietu nr 2, poz. 10 – 13: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice winylowe mają posiadać oryginalnie 

nadrukowaną przez producenta na opakowaniu informację o braku substancji DOP (=DEHP), która została w 

ostatnim okresie umieszczona przez Europejska Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji 

toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych? 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga aby rękawice winylowe były zarejestrowane jako wyrób medyczny w 

Polsce i spełniały wymogi ustawy o wyrobach medycznych.  

 

Pytanie nr 36 

Dot. pakietu nr 2, poz. 14 – 16: 

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych pakowanych opakowania po 200 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.  
2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki mają być zarejestrowane jako wyrób medyczny 

klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III? 

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż rękawiczki mają być zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. 

3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki mają posiadać na opakowaniu informację o 

przynajmniej dwóch alkoholach na które zostały przebadane Ethanol 70% oraz isopropylen 70% pragniemy 

nadmienić iż są to alkohole najczęściej występujące w szpitalach np. w środkach dezynfekcyjnych? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie modyfikuje 

SIWZ w następującym zakresie:  

 

1) Pkt. 10.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 
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b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego 

użytku”, znak sprawy: DZP.272-33/12, nie otwierać przed 19.10.2012, przed godziną 10.00” 

 

2) Pkt. 11.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Oferty winny być złożone w terminie do 19.10.2012 do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków.” 

 

3) Pkt. 11.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 19.10.2012 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie.” 

 
 

 

 

 

 

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 

 

 


