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Puszczykowo, dnia 17 listopada 2017 r.  
 
Szp.12/33/2/17 
  
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

dostawa rękawic jednorazowych 
 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie 
art. 38 ust. 2 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 
ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 13.11.2017 r. oraz 
modyfikuje treść SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy. 
 
Modyfikacja SIWZ  
 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób: 
1. Rozdz. IX otrzymuje brzmienie: 

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego: 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 2, przedłożenia na wezwanie 

następujących oświadczeń i dokumentów, tj.:  
1) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), które potwierdzą 

wymagania zawarte w Załączniku nr 2 do SIWZ, tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty; 
2) dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.  

o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.). 
2. Wykonawca winien wraz z ofertą dostarczyć: 

1) wzory (próbki) oferowanych wyrobów, w celu dokonania oceny wymagań zawartych w Załączniku 
nr 2 do SIWZ oraz do dokonania oceny walorów techniczno-użytkowych zgodnie z rozdz. XVII 
SIWZ. Wzory należy doręczyć w osobnym opakowaniu, które powinno zostać dostarczone do 
siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Na opakowaniu zawierającym 
wzory należy podać dokładną nazwę i adres Wykonawcy z oznaczeniem: „Próbki – rękawice 
jednorazowe”. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych wzorów oraz 
osobno zapakowane pozycje danego pakietu z opisem której części dotyczą. 

2) protokoły badań niezależnych jednostek itp.;” 
2. W treści Formularza cenowego wraz z zestawieniem parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) 

w zakresie części 1, 2 i 3, w taki sposób, iż w miejsce dotychczasowej wartości tolerancji grubości 
rękawicy „(+)” w wysokości 0,2 mm, ustala wartość tolerancji grubości rękawicy „(+)” w wysokości 
0,02 mm. 
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3. W treści Formularza cenowego wraz z zestawieniem parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) 
w zakresie części 1, 2, 3, 4  w taki sposób, iż w treści uwag, punkt 2) otrzymuje brzmienie: „na 
potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawca załączy na wezwanie, o którym mowa w rozdz. IX 
ust. 1 SIWZ, katalogi, ulotki, oraz deklarację zgodności CE”, a punkt 4 otrzymuje brzmienie „w celu oceny 
techniczno-użytkowej Wykonawca załączy próbki w ilości po 100 szt. w rozmiarze M, w oryginalnym 
opakowaniu oraz protokoły badań jednostki niezależnej zgodnie z rozdz. IX ust. 2 SIWZ. 

4. W treści Formularza cenowego wraz z zestawieniem parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) 
w zakresie części 5, w taki sposób, iż w treści uwag, punkcie 2) otrzymuje brzmienie: „na potwierdzenie 
wymagań Zamawiającego Wykonawca załączy do oferty po dwie pary rękawic jałowych i po kartoniku z 
rozmiaru w przypadku rękawic nie jałowych oraz protokół badań jednostki niezależnej.” 

5. W treści Formularza cenowego wraz z zestawieniem parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) 
w zakresie części 5, w taki sposób, iż w treści uwag, dopisuje punkt 3 o treści: „na potwierdzenie 
wymagań Zamawiającego Wykonawca załączy na wezwanie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 SIWZ, 
katalogi, ulotki, oraz deklarację zgodności CE.” 

 
Wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie 1 
„Dot. pakietu 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poniższych parametrach: 
Grubość na palcu 0,12±0,2mm, 
Grubość na dłoni 0,10±0,2mm, 
Grubość na mankiecie 0,08±0,2mm?” 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający informuje, iż zmodyfikował zapisy SIWZ we wskazany wyżej sposób. Wykonawca obowiązany 
jest zaoferować towar zgodny z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 2 
„Pytanie dot. projektu umowy: 
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie 
wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?” 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Umowy. 
 
Pytanie 3 
„Pytanie dot. projektu umowy:  
Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 4 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem 
„zwłoki”?” 
 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Umowy. 
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Pytanie 4 
„Pytanie dot. projektu umowy:  
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia opublikowanych przez Prezesa 
GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?” 
 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Umowy. 
  
Pytanie 5 
„Część 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę pełnego opakowania 100 szt. rękawic do dwóch miejsc po 
przecinku, lub pojedynczych sztuk rękawic do 4 miejsc po przecinku?” 
 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 6 
„Część 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę pełnego opakowania rękawic do dwóch miejsc po przecinku, lub 
pojedynczych sztuk rękawic do 4 miejsc po przecinku?” 
 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 7 
„Część 2 
Czy Zamawiający dopuści opakowania rękawic w ilości 150 lub 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?” 
 
Odpowiedź 7: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 8 
„Pakiet 1, 2, 3 
Zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą o doprecyzowanie zapisów znajdujących się w załączniku nr 2 do  
SIWZ. Czy na potwierdzenie wymagań Zamawiający miał na myśli załączenia do oferty katalogów 
potwierdzających wszystkie wymogi dotyczące rękawic opisane w załączniku nr 2 do SIWZ, protokołów 
z badań producenta wykonanych zgodnie z normą EN 455- potwierdzających parametry techniczne rękawic tj. 
AQL,  badań z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność z opisaną normą ASTM F 1671, oraz deklaracji 
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zgodności CE potwierdzającej, iż rękawice spełniają wymagania Dyrektywy o Wyrobach Medycznych oraz 
Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej.” 
 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 9 
„Pakiet 2  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganych ilości.  Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla 
Zamawiającego cenie.” 
 
 
 
Odpowiedź 9: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 10 
„Pakiet 2  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy w przypadku zaproponowania przez 
Wykonawcę rękawic pakowanych po 200 sztuk, Zamawiający uzna za zgodne złożenie próbek w opakowaniu – 
200 sztuk ?”  
 
Odpowiedź 10: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 11 
„Pakiet 5 poz. 2  
Zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą o dopuszczenie rękawic polimeryzowanych wyłącznie na 
powierzchni wewnętrznej, o grubości na palcu nieznacznie różniącej się od wymaganej przez Zamawiającego 
tj. 0,19-0,20 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.” 
 
Odpowiedź 11: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 12 
„Pakiet 5 poz. 4 
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Zwracamy się do Zamawiającego  wyrażenie zgody na zaoferowanie kompletu rękawic gdzie rękawica 
zewnętrzna posiada powierzchnię zewnętrzną mikroteksturowaną,  natomiast rękawica wewnętrzna – 
powierzchnię zewnętrzną gładką. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.” 
 
Odpowiedź 12: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wskazanych w pytaniu rękawic pod warunkiem, iż rękawice 
będą spełniać pozostałe wymogi postawione przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 13 
„Pakiet 5 
Zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą o doprecyzowanie zapisów znajdujących się w załączniku nr 2 do  
SIWZ. Czy na potwierdzenie wymagań Zamawiający miał na myśli załączenia do oferty katalogów 
potwierdzających wszystkie wymogi rękawic  opisane w załączniku nr 2 do SIWZ, protokołów z badań 
producenta wykonanych zgodnie z normą EN 455 - potwierdzających parametry techniczne rękawic oraz 
deklaracji zgodności CE potwierdzającej,  iż rękawice spełniają wymagania Dyrektywy o Wyrobach 
Medycznych.” 
 
Odpowiedź 13: 
Zamawiający informuje, iż zmodyfikował zapisy SIWZ we wskazany wyżej sposób. Wykonawca obowiązany 
jest zaoferować towar zgodny z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 14 
„Pytania dot. projektu umowy: 
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3 ust. 4a o następującej treści: „W przypadku opóźnienia 
Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, 
Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego 
zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający 
nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.” 
 
Pytanie 15 
„Pytania dot. projektu umowy: 
Prosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 8 projektu umowy.” 
 
Pytanie 16 
„Pytania dot. projektu umowy: 
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do 
wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2). Pragniemy podkreślić, że 
zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność 
niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar 
umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.” 
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Pytanie 17 
„Pytania dot. projektu umowy: 
Prosimy o modyfikację § 8 ust. 1 pkt 1) projektu umowy w następujący sposób: „zmiany stawki podatku od 
towarów i usług; cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki 
VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym 
przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 
 
Pytanie 18 
„Pytania dot. projektu umowy: 
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 8 ust. 1 pkt 4) 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 14, 15, 16, 17, 18: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Umowy. 
 
 
Pytanie 19 
„Część 2 
Czy Zamawiający wymaga pełnej zgodności z normą EN 374, co oznacza, że rękawice są odporne na 
przenikanie min 3 substancji chemicznych pochodzących z listy badanych substancji podanej w załączniku A 
przez co najmniej 30 min, co gwarantuje pełną ochronę i bezpieczeństwo personelu?” 
 
Odpowiedź 19: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 20 
„Część 4, pozycja 2 
Czy Zamawiający wymaga pełnej zgodności z normą EN 374, co oznacza, że rękawice są odporne na 
przenikanie min 3 substancji chemicznych pochodzących z listy badanych substancji podanej w załączniku A 
przez co najmniej 30 min, co gwarantuje pełną ochronę i bezpieczeństwo personelu?” 
 
Odpowiedź 20: 
Zamawiający informuje, iż wymaga pełnej zgodności z normą EN 374. 
 
Pytanie 21 
„Część 5, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe, pokryte warstwą 

antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?” 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. 
 

62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
telefon: 61- 89-84-000,  fax: 61- 81-33-262 

Kapitał zakładowy: 78 111 000,00 zł 
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 

KRS : 0000536731 
NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 

 
www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 

 

 

      
 

     

 

 

St
ro

n
a7
 

Odpowiedź 21: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 22 
„Część 2 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po max. 100 szt.”  
 
Odpowiedź 22: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 23 
„Część 3 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubość na pojedynczej ścianie palca min. 0,15 
± 0,01 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm, opakowanie max 100 szt.” 
 
 
Odpowiedź 23: 
Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubość na pojedynczej ścianie palca min. 0,15 ± 0,01 mm, na 
dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm, opakowanie max 100 szt. 
 
Pytanie 24 
„Część 3 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga rękawic odpornych na przenikanie substancji chemicznych 
zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 
1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości 
dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - w Certyfikacie CE. Odporne przez co 
najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Winkrystyny, Metotrexatu, Etopozyt, Epirubicyna, 
potwierdzone raportami z wynikami badań, w opak. max. 100 szt.” 
 
Odpowiedź 24: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 25 
„Część 5 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni 
zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego, ale dodatkowo 
dopasowanie długości do rozmiaru zapobiega zsuwaniu się rękawicy, jako alternatywa taśmy adhezyjnej. 
Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na 
którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla 
wszystkich rozmiarów.” 
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Odpowiedź 25: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 26 
„Część 5 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 278 mm.”  
 
Odpowiedź 26: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie rękawic o średniej długości rękawic min 278 min. 
 
Pytanie 27 
„Część 5 poz.3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni 
zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego, ale dodatkowo 
dopasowanie długości do rozmiaru zapobiega zsuwaniu się rękawicy, jako alternatywa taśmy adhezyjnej. 
Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na 
którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla 
wszystkich rozmiarów, posiadających wewnętrzną warstwę polimeryzowaną na wszystkich powierzchniach.” 
 
Odpowiedź 27: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 28 
„Część 5 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających wewnętrzną warstwę polimeryzowaną na 
wszystkich powierzchniach oraz średniej długości rękawic min. 278 mm.”  
 
Odpowiedź 28: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 29 
„Część 5 poz. 4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości rękawic min. 260/270-285 mm dopasowaną do 
rozmiaru.” 
 
Odpowiedź 29: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
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Pytanie 30 
„Część 5 poz. 4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 278 mm.” 
 
Odpowiedź 30: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie rękawic o średniej długości rękawic min 278 min. 
 
Pytanie 31 
„Pakiet 2 poz.1 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rękawic chroniących na min. 1 poziomie przed 
substancjami będącymi składnikami dezynfektantów, jak 33% formalina i 70% izopropanol?” 
 
Odpowiedź 31: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
*Zamawiający informuje, iż zadane pytania o numerach od 32 do 35 pytania zwierają wskazaną przez 
Wykonawcę  informację, iż dotyczą pakietu nr 4, jednakże z ich treści wynika, iż dotyczą części 5, w związku 
z czym Zamawiający udzielając odpowiedzi uznaje, iż dotyczą one części 5. 
 
Pytanie 32* 
„Pakiet 4 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni 
zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy 
podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany 
rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich 
rozmiarów.” 
 
Odpowiedź 32: 
Dotyczy Części 5 poz. 1 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 33* 
„Pakiet 4 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi 
w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 
260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha 
i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego.” 
 
Odpowiedź 33: 
Dotyczy Części 5 poz. 1 
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Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 34* 
„Pakiet 4 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych, 
bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna 
mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co 
uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy 
przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony 
poziom AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi 
podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.” 
 
Odpowiedź 34: 
Dotyczy Części 5 poz. 2 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
Pytanie 35* 
„Pakiet 4 poz. 4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy lateksowej bezpudrowej koloru 
brązowego (antyrefleksyjna) do zabiegów ortopedycznych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, 
wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Wzmocnione 
o dużej elastyczności, szczególnej wytrzymałości i zwiększonej grubości wynoszącej w obszarze palca 0,32 
mm. Długość min. 295 mm. Zawartość protein < 30 μg/g rękawicy. Wytrzymałość min. 26 N. Obniżony poziom 
AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65. Opakowanie zawierające parę rękawic pakowaną w opakowanie 
podwójne foliowe podciśnieniowe, składane, hermetyczne".” 
 
Odpowiedź 35: 
Dotyczy Części 5 poz. 4 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 
z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Pytanie 36 
„Część 1 
Czy zamawiający będzie wymagał rękawicy pudrowanej czy bezpudrowej ?” 
 
Odpowiedź 36: 
Zamawiający będzie wymagał rękawicy bezpudrowej. 
 
Pytanie 37 
„Część 1 
Czy zamawiający dopuści rękawice alternatywną o grubości na palcu 0,11-0,14 mm, dłoni 0,08-0,13mm.?” 
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Odpowiedź 37: 
Zamawiający dopuści rękawice alternatywną o grubości na palcu 0,11-0,14 mm, dłoni 0,08-0,13mm. 
 
Pytanie 38 
„Część 1 
Czy zamawiający w SIWZ  p XVII pp3. „Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:” 
Część 1 –Rękawice diagnostyczne, lateksowe 
Ocena techniczno- użytkowa  
- Parametr 1. „Poziom szczelności (weryfikacja parametru na podstawie protokołu badań)” 
Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający będzie oczekiwał jakikolwiek protokół 
z badań czy będzie oczekiwał protokół z badań zgodny z próbkami nie starszy niż z 2016 wystawiony przez 
wytwórcę z kraju pochodzenia lub przez laboratorium badawcze ?”  
 
Odpowiedź 38: 
Zamawiający dopuszcza protokół z badań zgodny z próbkami nie starszy niż z 2016 wystawiony przez 
wytwórcę z kraju pochodzenia lub przez laboratorium badawcze. 
 
Pytanie 39 
„Część 2 
Czy zamawiający dopuści rękawice alternatywną o grubości na palcu 0,10-0,12 mm, dłoni 0,07-0,08 mm, 
mankiecie 0,05-0,07mm.?” 
 
Odpowiedź 39: 
Zamawiający dopuści rękawice alternatywną o grubości na palcu 0,10-0,12 mm, dłoni 0,07-0,08 mm, 
mankiecie 0,05-0,07mm. 

 
Pytanie 40 
„Część 2 
Czy zamawiający w SIWZ  p XVII pp3. „Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:” 
Część 2 –Rękawice diagnostyczne, nitrylowe 
Ocena techniczno- użytkowa  
- Parametr 1. „Poziom szczelności (weryfikacja parametru na podstawie protokołu badań)” 
Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający będzie oczekiwał jakikolwiek protokół 
z badań czy będzie oczekiwał protokół z badań zgodny z próbkami nie starszy niż z 2016 wystawiony przez 
wytwórcę z kraju pochodzenia lub przez laboratorium badawcze ?”  
 
Odpowiedź 40: 
Zamawiający dopuszcza protokół z badań zgodny z próbkami nie starszy niż z 2016 wystawiony przez 
wytwórcę z kraju pochodzenia lub przez laboratorium badawcze. 
 
Pytanie 41 
„Część 3 
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Czy zamawiający dopuści rękawice alternatywną o grubości na palcu 0,14-0,16 mm, dłoni 0,10-0,12 mm, 
mankiecie 0,07-0,09mm.?” 
 
Odpowiedź 41: 
Zamawiający dopuści rękawice alternatywną o grubości na palcu 0,14-0,16 mm, dłoni 0,10-0,12 mm, 
mankiecie 0,07-0,09mm. 
 
Pytanie 42 
„Część 3 
Czy zamawiający w SIWZ  p XVII pp3. „Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:” 
Część 3 –Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, długie 
Ocena techniczno- użytkowa  
- Parametr 1 „Odporność na przenikanie substancji chemicznych (weryfikacja parametru na podstawie 
protokołu badań) Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający będzie oczekiwał 
jakikolwiek protokół z badań czy będzie oczekiwał protokół z badań wystawiony przez jednostkę 
notyfikowaną lub laboratorium akredytowane ? 
- Parametr 2. „Poziom szczelności (weryfikacja parametru na podstawie protokołu badań)” 
Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający będzie oczekiwał jakikolwiek protokół 
z badań czy będzie oczekiwał protokół z badań zgodny z próbkami nie starszy niż z 2016 wystawiony przez 
wytwórcę z kraju pochodzenia lub przez laboratorium badawcze ?”  
 
Odpowiedź 42: 
Zamawiający dopuszcza protokół z badań zgodny z próbkami nie starszy niż z 2016 wystawiony przez 
wytwórcę z kraju pochodzenia lub przez laboratorium badawcze. 
 
Pytanie 43 
„Część 5  
Czy zamawiający będzie oczekiwał aby rękawice były pakowane we wzmocnione opakowanie foliowe 
odporne na wodę i wilgoć.” 
 
 
Odpowiedź 43: 
Tak. Zamawiający będzie oczekiwał aby rękawice były pakowane we wzmocnione opakowanie foliowe 
odporne na wodę i wilgoć. 
 
Pytanie 44 
„Część 5  
Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic sterylizowanych radiacyjnie ?” 
 
Odpowiedź 44: 
Tak. Zamawiający będzie oczekiwał rękawic sterylizowanych radiacyjnie. 
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Pytanie 45 
„Część 5  
Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic podwyższonej jakości - AQL 0,65 ?” 
 
Odpowiedź 45: 
Tak. Zamawiający będzie oczekiwał rękawic podwyższonej jakości - AQL 0,65. 
 
Pytanie 46 
„Część 5  
Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic w pozycji 4 rękawicy obustronnie polimeryzowanych jak pozostałe 
rękawice bezpudrowe ?” 
 
Odpowiedź 46: 
Tak. Zamawiający będzie oczekiwał rękawic w pozycji 4 rękawicy obustronnie polimeryzowanych jak 
pozostałe rękawice bezpudrowe. 
 
Pytanie 47 
„Część 5  
Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic w pozycji 5 rękawicy obustronnie polimeryzowanych jak pozostałe 
rękawice bezpudrowe ?” 
 
Odpowiedź 47: 
Tak. Zamawiający będzie oczekiwał rękawic w pozycji 5 rękawicy obustronnie polimeryzowanych jak 
pozostałe rękawice bezpudrowe. 
 
Pytanie 48 
„Część 1-5  
1. Zwracamy się do zamawiającego o zmianę zapisu znajdującego w Formularzu cenowym pod każdą 

z tabel: 
„ Uwagi   

1) 2) na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawca załączy do oferty katalogi, ulotki, 
protokół badań jednostki niezależnej oraz deklarację zgodności CE „ 

            Zwracamy się do zamawiającego o odstąpienie wymogu „protokół badań jednostki niezależnej” 
ponieważ parametry techniczne opisane w tabeli dotyczą tylko parametrów badanych przez producenta, 
a zastąpienie tego dokumentu przez raport z badań producenta z kraju pochodzenia.” 
 
Odpowiedź 48: 
Zamawiający dopuszcza protokół z badań zgodny z próbkami nie starszy niż z 2016 wystawiony przez 
wytwórcę z kraju pochodzenia lub przez laboratorium badawcze. 
 
 


