Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (91) 466 10 86 do 88 fax. (91) 466 11 13
znak sprawy: ZP/220/56/15

Szczecin, dnia 24-07-2015r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa rękawic diagnostycznych

Wyjaśnienia 4
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1 - dotyczy wzoru umowy
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 6. ust. 7 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania
umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana
umowy nastąpi w formie aneksu.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 2 - Pozycja 3
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic teksturowanych (mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na
końcach palców).
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 3 - Pozycja 3
Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie określił pokrycia wewnętrznego rękawic, które ma wpływ na
użytkowanie rękawic, ale i na ich jakość i pozwala pod tym względem zróżnicować rękawice bezpudrowe,
prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawic z wewnętrzną powłoką polimerową z
fabryczną informacją o pokryciu wewnętrznym na opakowaniu, co potwierdza, iż każde dostarczane
opakowanie zawiera rękawice z taką powłoką?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 4
W nawiązaniu do treści wyjaśnień nr 1 z dn.20.07.2015 – Pytanie 5 Poz.2:
Zamawiający został wprowadzony w błąd w treści pytania nr 5 pozycja 2. Rękawice nitrylowe wykonane z
gumy syntetycznej są produkowane w procesie wulkanizacji, gdzie dodawane są przyspieszacze tej reakcji
(akceleratory). Akceleratory są związkami mogącymi powodować reakcję alergiczną typu IV. Pomimo, iż są
substancjami których zawartość można ograniczyć przy produkcji nie można wykluczyć ich obecności w
produkcie końcowym (podobnie jak w przypadku protein lateksu). Zgodnie z zapisami normy EN420,
obligatoryjnej dla środków ochrony osobistej na opakowaniu rękawic ochronnych musi widnieć informacja o
możliwych reakcjach alergicznych albo co najmniej wskazanie, gdzie takie informacje można uzyskać. Z
uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga rękawic podwójnie oznakowanych, tj. spełniających normę EN420,
wymóg zapisów dot. potencjalnych reakcji alergicznych na opakowaniu jest jednoznaczny. Prosimy zatem o
ponowne rozpatrzenie odpowiedzi na pytanie 5 dot. pozycji 2 z wyjaśnień nr 1 z dn.20.07.2015.
Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia odpowiedzi
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i
składania ofert.
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