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LAS-336/1-PN/61-2017       Rybnik, dnia 04.07.2017 r. 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy rękawic chirurgicznych (zamówienie nr LAS-336-PN/61-2017) 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 26.06.2017 r., pod nr 537257-N-2017 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Pakiet 1, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice  chirurgiczne o długości min. 280mm?” 
Pytanie 2: „Pakiet 1, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice  chirurgiczne o zawartości protein poniżej 33 µg/g?” 
Pytanie 3: „Pakiet 1, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice  chirurgiczne o grubościach: 
Palec (13mm od czubka) 0,22±0,02mm 
Dłoń (w środkowej części) 0,19±0,01mm 
Mankiet (25mm od końca mankietu) 0,17±0,01mm” 

Odpowied ź 1-3: Zamawiaj ący  dopuszcza  zaoferowanie  asortymentu  pierwotni e  określonego  
w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  j ak  równie ż asortymentu  opisanego 
w powy ższym  pytaniu  –  przy  zachowaniu  pozostałych  wy magań określonych  przez  
zamawiaj ącego.  W  przypadku  zaoferowania  asortymentu  dop uszczonego  niniejszym  
wyjaśnieniem  - modyfikacj ą należy  w  zał ączniku  1.1  nanie ść stosownie  skorygowane  zapisy  
tak,  by  nie  było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 4: „Pakiet 1, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice  chirurgiczne o grubościach: 
Palec (13mm od czubka) 0,21 ±0,02 
Dłoń (w środkowej części) 0,18 ±0,02 
Mankiet (25mm od końca mankietu) 0,16 ±0,02” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. 
 
Pytanie 5: „Pakiet 1.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej 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. . AQL ≤ 1,0. Powierzchnia 
mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna 
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warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. 
Grubość na dłoni min. 0,185 ± 0,02 mm, na mankiecie min. 0,145 mm. Poziom protein < 
10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.”  

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. 
 
Pytanie 6: „ Pakiet 1.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości 
konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na dłoni min. 0,19 mm, AQL ≤ 1,0.” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący  dopuszcza  zaoferowanie  asortymentu  pierwotni e  określonego  
w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  j ak  równie ż asortymentu  opisanego  
w powy ższym  pytaniu  –  przy  zachowaniu  pozostałych  wy magań określonych  przez  
zamawiaj ącego.  W  przypadku  zaoferowania  asortymentu  dop uszczonego  niniejszym  
wyjaśnieniem  - modyfikacj ą należy  w  zał ączniku  1.1  nanie ść stosownie  skorygowane  zapisy  
tak,  by  nie  było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 7: Pakiet 1.  „W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla 

konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają 
być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje 
całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami 
stosowanymi przy sterylizacji gazowej.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i form ularzu cenowym.  
 
Pytanie 8: „Pakiet 1.  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu ograniczenia kosztów 

utylizacji oraz organizacji powierzchni magazynowej oczekuje aby rękawice były 
pakowane parami w szczelne blistery o wymiarach boku nie większych niż 17 cm?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i form ularzu cenowym. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 07.07.2017 r. do g odziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 11.30.  
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

 


