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Puszczykowo, dnia 13 grudnia 2019 r.  

 

Szp.12/38/4/2019 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa rękawic jednorazowych 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – 

zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 29 listopada i 2 grudnia 2019 r. 

 

Pytanie 1  

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 1 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych czy bezpudrowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje rękawic bezpudrowych. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 1, 2 i 3 

Czy Zamawiający oczekując zgodności z normą EN 374-1 ma na myśli pełen jej zakres czy z wyłączeniem pkt 5.3.2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje rękawic zgodnych z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadanych 

przed przenikalnością związków chemicznych wg norm EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013;  

EN 16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016, 

syntetycznej krwi. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 1 

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic, zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony 

indywidualnej kategorii I. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia czy rękawica ma 

byd pudrowana czy bezpudrowa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 4 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 2 

Częśd I pytania - Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:  

a) pakowane po 200 szt., z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowao;  

b) z odstąpieniem od dostarczenia uchwytów mocujących pudełka/opakowania z rękawicami;  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Częśd II pytania - Jednocześnie w nawiązaniu do nowych przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz 

uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice zgodne  

z normami EN 455, EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, 

z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony 

indywidualnej kategorii III. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rękawice zgodne z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.  
 

Pytanie 5 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 3 

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:  

a) w rozmiarach S, M, L, XL;  

b) grubośd rękawicy na mankiecie min. 0,08 mm max. 0,09 mm;  

Jednocześnie w nawiązaniu do nowych przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 

89/686/EWG prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normami EN 455, EN 420, EN 

ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, z odpowiednim oznakowaniem 

na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. 

Odpowiedź: 

Odpowiedz: Zamawiający dopuści rękawice: 
a) w rozmiarach S, M, L, XL;  

b) grubośd rękawicy na mankiecie min. 0,08 mm max. 0,09 mm. 
W odpowiedzi na dalszą częśd pytania Zamawiający informuje, iż dopuści rękawice zgodne z ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony 

indywidualnej. 
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Pytanie 6 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych z prostym mankietem, zawartośd protein 

50–100 μg/g? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych z prostym mankietem z opaską 

samoprzylepną, grubośd na palcu 0,185 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych z prostym mankietem, nie 

polimeryzowanych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanych powyżej rękawic. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu rękawic chirurgicznych składającego się z białych rękawic 

z prostym mankietem z opaską samoprzylepną, grubośd na palcu 0,220 mm, i zielonych rękawic z prostym 

mankietem z opaską samoprzylepną, grubośd na palcu 0,215 mm (grubośd na palcu obu rękawic 0,435 mm)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych z prostym mankietem z opaską 

samoprzylepną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 11 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Części 1, 2 i 3 

W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony osobistej zwracamy się do Zamawiającego  

o dopuszczenie rękawic zgodnych z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadanych przed 

przenikalnością związków chemicznych wg norm EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014; EN 374-4:2013;  

EN 16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016 oraz o 

odstąpienie od wymogu normy EN 388, pozostałe parametry zgodne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice zgodnych z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadanych 

przed przenikalnością związków chemicznych wg norm EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 

16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016 oraz  

odstąpi od wymogu normy EN 388, pozostałe parametry zgodne. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Części 1, 2 i 3 

Zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą o doprecyzowanie zapisów znajdujących się w załączniku nr 2 do  SIWZ. 

Czy na potwierdzenie wymagao Zamawiający miał na myśli załączenia do oferty katalogów potwierdzających 

wszystkie wymogi dotyczące rękawic opisane w załączniku nr 2 do SIWZ, protokołów z badao producenta 

wykonanych zgodnie z normą EN 455- potwierdzających parametry techniczne rękawic tj. AQL,  badao z jednostki 

niezależnej potwierdzających zgodnośd z opisaną normą ASTM F 1671, oraz deklaracji zgodności CE 

potwierdzającej, iż rękawice spełniają wymagania Dyrektywy o Wyrobach Medycznych oraz Dyrektywy o Środkach 

Ochrony Indywidualnej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje protokołów badao zgodne z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425. 
 

Pytanie 13 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 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: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 14 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 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: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 15 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 3 

Zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, długich  

o grubości na palcu nieznacznie różniącej się od wymaganej przez Zamawiającego tj. 0,20 mm. Pozostałe wymogi 

zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne nitrylowe, długie o grubości na palcu nieznacznie różniącej się od 

wymaganej przez Zamawiającego tj. 0,20 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 ust. 4 

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: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 17 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 

Zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą o doprecyzowanie zapisów znajdujących się w Załączniku nr 2 do  SIWZ. 

Czy na potwierdzenie wymagao Zamawiający miał na myśli załączenie do oferty katalogów potwierdzających 

wszystkie wymogi rękawic opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ, protokołów z badao 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: 

Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

Pytanie 18 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy 

1) Wnosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 8 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody 

Zamawiającego na cesję wierzytelności. 

2) Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do 

wysokości 0,1 % za każdy dzieo zwłoki - w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2) projektu umowy, do wysokości 50 zł - w § 4  

ust. 1 pkt 3), oraz do wysokości 10 % - w § 4 ust. 1 pkt 4) projektu umowy.  

3) Wnosimy o zmianę § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem 

wyjątków umową przewidzianych.” 
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4) Wnosimy o wykreślenie z treści § 8 ust. 1 projektu umowy „w formie pisemnego aneksu” 

5) Wnosimy o zmianę § 8 ust. 1 pkt 1) projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „Zmiana 

następowad z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, nie wymaga dla swojej 

ważności formy pisemnego aneksu.” 

6) Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 8 ust. 1 pkt 5) o następującej treści: 

„Zamawiający dopuszcza możliwośd zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku 

zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykaoskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.”. 

7) Wnosimy o zmianę § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Zmiany, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2) – 5)” w pozostałym zakresie bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów i pozostawia Załącznik nr 3 (Wzór umowy) 

bez zmian.  

 

Pytanie 19 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 1 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości 

wynoszącej na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm, przebadane na przenikanie substancji chemicznych 

według normy EN 16523-1, spełniające pozostałe wymagania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości 

wynoszącej na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm, przebadane na przenikanie substancji chemicznych 

według normy EN 16523-1, spełniające pozostałe wymagania. 

 

Pytanie 20 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 2 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości 

wynoszącej na palcu 0,12±0,02mm, na dłoni 0,07±0,02mm, na mankiecie 0,06±0,01mm, przebadane na 

przenikanie substancji chemicznych według normy EN 16523-1, spełniające pozostałe wymagania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości 
wynoszącej na palcu 0,12±0,02mm, na dłoni 0,07±0,02mm, na mankiecie 0,06±0,01mm, przebadane na 
przenikanie substancji chemicznych według normy EN 16523-1, spełniające pozostałe wymagania. 
 

Pytanie 21 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 3 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości 

wynoszącej na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,01mm, spełniające pozostałe 

wymagania? 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

 
Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna   

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

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS : 0000536731  

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 
www.szpitalpuszczykowo.com.pl 

 

     

 

 

St
ro

n
a 

7
 z

 1
1

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości 

wynoszącej na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,01mm, spełniające pozostałe 

wymagania. 

 

Pytanie 22 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z poziomem protein 94µg/g oraz długości min. 275mm 

dla rozmiaru 6.0 i 6.5? Pragniemy nadmienid i zapewniamy, iż jest to długośd zgodna z normą EN 455, a 

oferowane rękawice zakrywają  mankiet fartucha, gwarantując  bezpieczeostwo pracy podczas zabiegu 

chirurgicznego. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 23 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości 

wynoszącej na palcu 0,20±0,02mm, spełniające pozostałe wymagania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanych wyżej rękawic. 

 

Pytanie 24 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości 

wynoszącej na palcu 0,22±0,02mm, spełniające pozostałe wymagania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanych wyżej rękawic. 

 

Pytanie 25 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 1 

Czy Zamawiający będzie wymagał rękawicy pudrowanej czy bezpudrowej? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga rękawicy bezpudrowej. 

 

Pytanie 26 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 1 

W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony osobistej oraz postępowaniem na 2 lata (po 21 
kwietnia 2019 brak możliwości wprowadzenia do obrotu)   zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie 
rękawic zgodnych z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadanych przed przenikalnością 
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związków chemicznych wg. norm EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 16523 zastępującą EN 
374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016, syntetycznej krwi? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice zgodne z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadanych 

przed przenikalnością związków chemicznych wg. norm EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 

16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016, syntetycznej 

krwi. 

 

Pytanie 27 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 1 

Czy Zamawiający w SIWZ  p XIII pp 1-3. „Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:” 
Częśd 1 –Rękawice diagnostyczne, lateksowe 
Ocena techniczno- użytkowa  
- Parametr 1. „Poziom szczelności (weryfikacja parametru na podstawie protokołu badao)” 
Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający będzie oczekiwał jakikolwiek protokół  

z badao czy będzie oczekiwał protokół z badao zgodny z próbkami nie starszy niż z 2018 wystawiony przez 

wytwórcę z kraju pochodzenia lub przez laboratorium badawcze. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje protokoły badao zgodne z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425. 

 

Pytanie 28 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 2 

W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony osobistej oraz postępowaniem na 2 lata (po 21 

kwietnia 2019 brak możliwości wprowadzenia do obrotu) zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie 

rękawic zgodnych z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadanych przed przenikalnością 

związków chemicznych wg. norm EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 16523 zastępującą EN 

374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016, syntetycznej krwi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice zgodne z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadanych 

przed przenikalnością związków chemicznych wg. norm EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 

16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016, syntetycznej 

krwi. 

 

Pytanie 29 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 2 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby otwór dozujący był zabezpieczony na stałe przymocowaną folią 
dekontaminacyjną zmniejszającą możliwośd przedostania się drobnoustrojów? 
Odpowiedź: 

Zamawiający określił szczegółowo swoje wymogi w SIWZ i podtrzymuje je. 
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Pytanie 30 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 2 

Czy Zamawiający w SIWZ  p XIII pp1-3. „Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:” 
Częśd 2 –Rękawice diagnostyczne, nitrylowe 
Ocena techniczno- użytkowa  
- Parametr 1. „Poziom szczelności (weryfikacja parametru na podstawie protokołu badao)” 
Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający będzie oczekiwał jakikolwiek protokół  

z badao czy będzie oczekiwał protokół z badao zgodny z próbkami nie starszy niż z 2018 wystawiony przez 

wytwórcę z kraju pochodzenia lub przez laboratorium badawcze? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje protokołów badao zgodne z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425. 

 

Pytanie 31 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 3 

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: 

Zamawiający dopuści  rękawice alternatywną o grubości na palcu 0,14-0,16 mm, dłoni 0,10-0,12 mm, mankiecie 

0,07-0,09 mm. 

 

Pytanie 32 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 3 

W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony osobistej oraz postępowaniem na 2 lata ( po 21 
kwietnia 2019 brak możliwości wprowadzenia do obrotu)zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic 
zgodnych z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadanych przed przenikalnością związków 
chemicznych wg. norm EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 16523 zastępującą EN 374-3 oraz 
odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016, syntetycznej krwi? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice zgodne z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadanych 

przed przenikalnością związków chemicznych wg. norm EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 

16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016, syntetycznej 

krwi. 

 

Pytanie 33 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 3 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby otwór dozujący był zabezpieczony na stałe przymocowaną folią 
dekontaminacyjną zmniejszającą możliwośd przedostania się drobnoustrojów? 
Odpowiedź: 

Zamawiający określił szczegółowo swoje wymogi w SIWZ i podtrzymuje je. 
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Pytanie 34 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 3 

Czy Zamawiający w SIWZ p XIII pp1-3. „Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:” 
Częśd 3 –Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, długie 
Ocena techniczno- użytkowa  
- Parametr 1 „Odpornośd na przenikanie substancji chemicznych (weryfikacja parametru na podstawie protokołu 
badao) Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający będzie oczekiwał jakikolwiek protokół 
z badao czy będzie oczekiwał protokół z badao wystawiony przez jednostkę notyfikowaną lub laboratorium 
akredytowane ? 
- Parametr 2. „Poziom szczelności (weryfikacja parametru na podstawie protokołu badao)” 
Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający będzie oczekiwał jakikolwiek protokół z 
badao czy będzie oczekiwał protokół z badao zgodny z próbkami nie starszy niż z 2018 wystawiony przez 
wytwórcę z kraju pochodzenia lub przez laboratorium badawcze?  
Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje protokołów badao zgodne z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425. 

 

Pytanie 35 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby rękawice były pakowane we wzmocnione opakowanie foliowe odporne na 
wodę i wilgod. 
Odpowiedź: 

Zamawiający określił szczegółowo swoje wymogi w SIWZ i podtrzymuje je. 

 

Pytanie 36 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawic sterylizowanych radiacyjnie?  
Odpowiedź: 

Zamawiający określił swoje wymogi w SIWZ i podtrzymuje je. 

 

Pytanie 37 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawic podwyższonej jakości - AQL 0,65? 
Odpowiedź: 

Zamawiający określił swoje wymogi w SIWZ i podtrzymuje je. 

 

Pytanie 38 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawic w pozycji 4 rękawicy obustronnie polimeryzowanych jak pozostałe 
rękawice bezpudrowe? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający będzie oczekiwał w poz. 4 rękawic obustronnie polimeryzowanych. 
 
Pytanie 39 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawic w pozycji 5 rękawicy obustronnie polimeryzowanych jak pozostałe 
rękawice bezpudrowe? 
Odpowiedź: 

Zamawiający będzie oczekiwał w poz. 5 rękawic obustronnie polimeryzowanych. 
 
Pytanie 40 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 poz. 1, 2, 3 i 5 

W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony osobistej oraz postępowaniem na 2 lata (po 21 

kwietnia 2019 brak możliwości wprowadzenia do obrotu) zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy będzie 

oczekiwał rękawic zgodnych z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadanych przed 

przenikalnością związków chemicznych wg. norm EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 16523 

zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016, syntetycznej krwi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż będzie wymagał rękawic zgodnych z opisanym wyżej Rozporządzeniem.  

 

Pytanie 41 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 poz. 4 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawic przebadanych na przenikanie cementu kostnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że będzie oczekiwał rękawic przebadanych na przenikanie cementu kostnego. 

 

Pytanie 42 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Częśd 5 poz. 1-5 

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie próbek w rozmiarze 7,5? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza przedłożenie próbek w rozmiarze 7,5. 


