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LAS-260/1-PN/78-2018                                                                    Rybnik, dnia 10.09.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy rękawic (zamówienie nr LAS-260-PN/78-2018) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 10.08.2018 r., nr 2018/S 153-350550 
 
 

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

 
Pytanie 1: „Pakiet nr 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice wykonane z naturalnego kauczuku, tlenku 

ołowiu, związków wulkalizacyjnych i antyutleniaczy. Proponowane rękawice są 
bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, sterylizowane, o następującej ochronie przed 
promieniowaniem:” 

Poziom energii wiązki 

bezpośredniej 
RFB X-L RFB X-1 RFB X-2 

60 KVP 42%  62% 68% 

80 KVP 38%  58% 60% 

100 KVP 31%  49% 54% 

120 KVP 28%  43% 48% 

 
Odpowied ź 1: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 2: „Pakiet 3 poz.1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych 

o minimalnej długości 280mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.” 
Odpowied ź 2: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 3: „Pakiet 3 poz.1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych 

o grubości na placu 0,24mm-0,26mm zgodnie z wymogiem w załączniku nr 1.1 
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o minimalnej grubości palca 0,21-0,23mm. Zaproponowana grubość 0,24-0,26mm 
spełnia wymóg o minimalnej grubości 0,21-0,23mm.” 

Odpowied ź 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 4: „Projekt umowy- §1 pkt. 4 

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji 
którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu 
zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego 
części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje 
potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, 
KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu 
Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień 
publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny 
do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).” 

Odpowied ź 4: DRP 
 
Pytanie 5: „Projekt umowy- §1 pkt. 8 

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem dostaw do pomieszczeń magazynowych 
wskazanych przez Zamawiającego? Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy 
też roznoszenia? Czy istnieje kilka miejsc dostaw? 
Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach 
przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma 
obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na 
podłożu. )” 

Odpowied ź 5: Zgodnie  z  §  1  pkt  8  wykonawca zobowi ązuje si ę dostarczy ć przedmiot 
dostawy do pomieszcze ń magazynowych SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przy  ul.  E nergetyków  
46,  wskazanych  przez  Zamawiaj ącego (tj. wraz z rozładunkiem)  z zachowaniem stand ardów 
narzuconych przez producenta – st ąd wykonawca mo że wywi ązać się z ww. obowi ązków we 
własnym zakresie lub mo że  w  tym  zakresie  powierzy ć wykonanie  zamówienia  
podwykonawcy  (co  nale ży  wskaza ć w formularzu oferty w punkcie 15), za którego prac e 
(zgodnie z § 6 wzoru umowy) ponosi wobec zamawiaj ącego  pełn ą odpowiedzialno ść.  
Zamawiaj ący nie zmienia specyfikacji  istotnych warunków  za mówienia  w  zakresie  
opisanym  w  pytaniu  – nie  wprowadza  w  tym  zak resie dodatkowych wymaga ń. 
 
Pytanie 6 : „Projekt umowy- §13 pkt. 2c 

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 13 ust. 2c. Proponowany zapis umowny 
jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od 
Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, 
czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie 
od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy 
pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, 
i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego 
przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. 
poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować 
ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu 
zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, 
samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w 
świetle art. 144 pzp.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
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Pytanie 7 oraz 8 dotyczy zapisów umowy nr: : LAS-26 0-PN/78/…, …. (załącznik numer 2 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia) Artykuł  5, punkt 1: 
 
Pytanie 7: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie podstawy naliczania kary umownej 

za nieterminową dostawę i nieterminowe rozpatrzenie reklamacji 
Czy podstawą do naliczania kary będzię wartość niezrealizowanej części zamówienia 
cząstkowego (część zamówienia cząstkowego, do którego została złożona 
reklamacja)?” 

Odpowied ź 7: Zgodnie z zapisem §5 pkt. 1 „Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary 
umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, (…) w wysokości 0,2 % wartości dostawy 
brutto obj ętej zamówieniem  dla danego pakietu (…)”.  
 
Pytanie 8: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dzień opóźnienia z punktu 1 dotyczy 

dnia kalendarzowego. 
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wymóg dostawy opisany w artykule 2 punkt 2 
(dostawa od poniedziałku do piątku, w godzinach 7 – 12) może prowadzić do 
nieuzasadnionego zawyżenia kary umownej w przypadku naliczania kary za opóźnienie 
za każdy dzień kalendarzowy.” 

Odpowied ź 8: Dotyczy dnia roboczego, zgodnie z zapisami umow y. 
 
Pytanie 9: „Dotyczy pakietu nr 6 R ękawice chroni ące przed promieniowaniem RTG 

Zamawiający oszacował zapotrzebowanie na 240 par (sukcesywna dostawa przez 
okres 24 miesięcy). 
Prosimy Zamawiającego o określenie minimlanej ilości par, której zakup gwarantuje 
przez okres trwania umowy” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący informuje, że przewiduje wykorzystanie asortymentu 
w ilo ściach zgodnych z formularzem cenowym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1. 
 
Pytanie 10: „Pakiet nr 1 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych a’100 szt.  
z jednoczesnym  przeliczeniem ilości do 56 000 opakowań?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący  dopuszcza  zaoferowanie  asortymentu  pierwotni e  określonego  
w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  j ak  równie ż asortymentu  opisanego 
w powy ższym  pytaniu  – r ękawic pakowanych a 100 szt. z przeliczeniem ilo ści jednostek 
miary z 28 000 op a 200 szt na 56 000 op. a 100 szt . - przy  zachowaniu  pozostałych  wymaga ń 
określonych  przez  zamawiaj ącego.  W  przypadku  zaoferowania  asortymentu  
dopuszczonego  niniejszym  wyja śnieniem  - modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w 
kolumnie „Jednostka miary” oraz „Szacunkowa ilo ść jednostek miary”  nanieść stosownie  
skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 11: „Pakiet nr 2 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga aby rękawice były zgodne z normą EN 374-1,2,3 (wraz 
z punktem 5.3.2) potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej lub raportem 
z badań z jednostki niezależnej od producenta?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz f ormularzu cenowym. 

 
Pytanie 12: „Pakiet nr 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych bezpudrowych 
o poziomie protein poniżej 33µg/g?” 

Odpowied ź 12: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 13: „Pakiet nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych bezpudrowych 
o grubości na palcu 0,22mm (±0,02mm), dłoni 0,19mm (±0,02mm), mankiecie 0,17mm 
(±0,01mm), o długości 280-290mm w zależności od rozmiaru?” 

Odpowied ź 13: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 14: „Pakiet nr 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych bezpudrowych 
o grubości na palcu 0,21mm (±0,02mm), dłoni 0,18mm (±0,02mm), mankiecie 0,16mm 
(±0,01mm),  o długości 280 -290mm w zależności od rozmiaru?” 

Odpowied ź 14: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 15: „Pakiet nr 3 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych o lepszym poziomie 
AQL = 0,65?” 

Odpowied ź 15: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 16: „Pakiet nr 4 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych o lepszym poziomie 
AQL = 0,65?” 

Odpowied ź 16: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 17: „Pakiet nr 4 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych ortopedycznych 
o długości 280-290mm w zależności od rozmiaru?” 

Odpowied ź 17: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 18: „Pakiet nr 6 poz. 1 
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych do ochrony radiologicznej z 
redukcją dawki promieniowania wiązki skupionej o 65%, 51,7%, 44,6% 39,4% dla 
energii odpowiednio 60kV, 80kV, 100kV, 120kV?”  

Odpowied ź 18: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 19: „Pakiet nr 6 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych do ochrony radiologicznej o 
rozciągliwości 500%  
Zgodnie z normą ASTM D 3577?” 

Odpowied ź 19: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 20: „Pakiet nr 6 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych do ochrony radiologicznej 
rozmiar 6,5 o dł. min. 275mm?” 

Odpowied ź 20: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 21: „Pakiet nr 6 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych do ochrony radiologicznej z 
redukcją dawki promieniowania wiązki skupionej o 65%, 51,7%, 44,6%, 39,4% dla 
energii odpowiednio 60kV, 80kV, 100kV, 120kV?” 

Odpowied ź 21: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 22: „Pakiet 1 poz.1 Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawice nitrylowe 
bezpudrowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka z dodatkową teksturą na palcach, o 
długości minimalnej 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Grubość palca- min. 
0,30 ± 0,02 mm, dłoni- min. 0,20 mm.  Rękawice posiadają poziom AQL < 1,5, są oznakowane jako 
wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, o sile zrywania min. 8,7 N, 
dopuszczonych do kontaktu z żywnością, odpornych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie 
z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 
poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, a także odpornych 
przez min.18 minut na działanie min. 12 cytostatyków wg ASTM D6978, w tym Karmustyny, 
Winkrystyny, Thio-Tepa, Etopozydu i Metotrexatu. Rękawice zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. 
Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 szt) z odpowiednim przeliczeniem ilości.” 
Odpowied ź 22: Zamawiaj ący  dopuszcza  zaoferowanie  asortymentu  pierwotni e  określonego 
w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  j ak  równie ż asortymentu  opisanego 
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w powy ższym  pytaniu  - przy  zachowaniu  pozostałych  wym agań określonych  przez  
zamawiaj ącego tj.  
- możliwo ści stosowania w przypadkach kontaktu ze ska żonymi substancjami biologicznymi, 
substancjami potencjalnie zaka źnymi, w ratownictwie medycznym,  
- Teksturowania na palcach,  
- długo ści min 290 mm,   
- zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej.  
- Rozmiar S-XL do wyboru przez Zamawiajacego. 
W  przypadku  zaoferowania  asortymentu  dopuszczon ego  niniejszym  wyja śnieniem  - 
modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”,  
„Jednostka miary” oraz „Szacunkowa ilo ść jednostek miary”  nanieść stosownie  
skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

Pytanie 23: „Pakiet 5 Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, poliizoprenowych 
bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia 
zewnętrzna mikroteksturowana. Kształt w pełni anatomiczny zróżnicowany na prawą 
i lewą dłoń z poszerzoną częścią grzbietową dłoni. Mankiet przedłużony, anatomicznie 
prosty z równomiernie rolowanym brzegiem. Długość rękawicy min. 270 – 285 mm, 
dopasowana do rozmiaru. Grubość na palec - 0,27 mm, dłoń – min. 0,19 mm, mankiet – 
min. 0,17 mm. Siła zrywu min. 12 N. AQL max. 0,65. Rękawice zgodne z Dyrektywą 
o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC (Klasa IIa), Kategoria III zgodnie z Dyrektywą 
o Środkach Ochrony Osobistej 89/686/EEC Oznakowanie CE, EN 455-1,2,3,4, EN 374-
1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 1041, EN 420, EN 388, EN 980, ISO 15223, ASTM F 1671, 
ASTM D 6978, EN 556-1. Rozmiary 5,5-9,0.” 

Odpowied ź 23: 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  wym agań określonych  przez  
zamawiaj ącego.  W  przypadku  zaoferowania  asortymentu  dop uszczonego  niniejszym  
wyjaśnieniem  - modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”,  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 24: „Pakiet 1 poz.1   

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawic nitrylowych z przedłużonym 
mankietem do wysokiego ryzyka, pokrytych od wewnątrz warstwą nawilżającą z aloesu 
naturalnego, bez zawartości protein, o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,19 mm, 
na dłoń 0,17 mm, rękawice o średniej długości minimalnej 300 mm, AQL 1,5 , rękawice 
o sile zrywania min. 9,8 N. Rękawice odporne na cytostatyki zgodnie z normą ASTM 
F739 -10 powszechnie stosowanych leków, w tym Karmustyny z czasem przenikania 
>480 min, odpornych na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, 
etanolu i czwartorzędowych środków czyszczących, badania na wirusy zgodnie z ASTM 
F 1671. Zgodne z EN 455, z EN 374 i EN 420. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk.” 

Odpowied ź 24: 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  wym agań określonych  przez  
zamawiaj ącego tj.  
- możliwo ści stosowania w przypadkach kontaktu ze ska żonymi substancjami biologicznymi, 
substancjami potencjalnie zaka źnymi, w ratownictwie medycznym,  
- Teksturowania na palcach,  
- długo ści min 290 mm,   
- zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej.  
- Rozmiar S-XL do wyboru przez Zamawiajacego. 
W  przypadku  zaoferowania  asortymentu  dopuszczon ego  niniejszym  wyja śnieniem  - 
modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”,  
„Jednostka miary” oraz „Szacunkowa ilo ść jednostek miary”  nanieść stosownie  
skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 25: „Pakiet 1 poz.1  

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych 
do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowych bezpudrowych o kształcie 
anatomicznym, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, zewnętrznie 
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delikatnie teksturowanych. Grubość min.: na palcu 0,27 mm, na dłoni 0,22 mm, na 
mankiecie min. 0,16 mm. Długość min. 270 mm - 285 mm w zależności od rozmiaru. 
Zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane 
jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym 
oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych 
zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Siła zrywania min. 18 
N. Pakowane w dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par. Rozmiary od 6,0 do 8,5 
co 0,5.” 

Odpowied ź 25: 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  wym agań określonych  przez  
zamawiaj ącego tj.  
- możliwo ści stosowania w przypadkach kontaktu ze ska żonymi substancjami biologicznymi, 
substancjami potencjalnie zaka źnymi, w ratownictwie medycznym,  
- Teksturowania na palcach,  
- długo ści min 290 mm,   
- zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej.  
- Rozmiar S-XL do wyboru przez Zamawiajacego. 
W  przypadku  zaoferowania  asortymentu  dopuszczon ego  niniejszym  wyja śnieniem  - 
modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”,  
„Jednostka miary” oraz „Szacunkowa ilo ść jednostek miary”  nanieść stosownie  
skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 26: „Pakiet 1 poz.2   

Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych bezpudrowych, rant 
mankietu równomiernie  zrolowany.  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 26: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 27: „Pakiet 1 poz.3   

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic minimalnie 
różniących się parametrami w stosunku do opisanych w SIWZ, tzn. grubości 
pojedynczej ścianki na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm. Produkt zgodny z wymaganiami 
EN 455 -1,2,3,4,  EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 388, ASTM D 6978. 
Rozmiary XS-XL pakowane po 100 sztuk (z odpowiednim przeliczeniem ilości).” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący dopuszcza  zaoferowanie  asortymentu  pierwotnie   określonego 
w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  j ak  równie ż asortymentu  opisanego 
w powy ższym  pytaniu  - przy  zachowaniu  pozostałych  wym agań określonych  przez  
zamawiaj ącego dotycz ących rolowanego mankietu, teksturowania na palcach,  długo ści min. 
240mm, AQL 1,0.  W przypadku  zaoferowania  asortym entu  dopuszczonego  niniejszym  
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”,  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 28: „Pakiet 1 poz.3   

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być przebadane zgodnie 
z bardziej restrykcyjną normą przeznaczoną do badania wyłącznie przenikania 
cytostatyków ASTM D 6978 z fabryczną informacją na opakowaniu. Pragniemy 
nadmienić, że metoda badania, nie tylko uwzględnia temperaturę, która panuje na dłoni 
i w otworze ciała uzyskanym drogą chirurgiczną, ale i wykrywalność przebicia tych 
niebezpiecznych substancji jest 100 krotnie wyższa niż w opisanej w wymaganiach 
metodyce.”  

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz f ormularzu cenowym. 
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Pytanie 29: „Pakiet 3   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic minimalnie 
różniących się parametrami w stosunku do opisanych w SIWZ, tzn. grubości 
pojedynczej ścianki na dłoni min. 0,19 mm, o korzystniejszym poziomie AQL niż 
wymagany tj. max. 0,65.  

Odpowied ź 29: 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  wyma gań określonych  przez  
zamawiaj ącego.  W  przypadku  zaoferowania  asortymentu  dop uszczonego  niniejszym  
wyjaśnieniem  - modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”,  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 30: „Pakiet 3   

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają spełniać wymagania 
jakościowe obowiązujące w Państwa placówce tj.  zgodność z normą ISO 9001, ISO 
14001, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty?”  

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz f ormularzu cenowym. 
 
Pytanie 31: „Pakiet 4   

Prosimy o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL lepszym niż wymagany tj. max. 0,65.”  
Odpowied ź 31: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 32: „Pakiet 5  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic minimalnie 
różniących się parametrami w stosunku do opisanych w SIWZ, tzn. grubości 
pojedynczej ścianki na dłoni min. 0,20 mm, na mankiecie min. 0,17 mm, 
o korzystniejszym poziomie AQL niż wymagany tj. max. 0,65.”  

Odpowied ź 33: 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  dopu szczonego  niniejszym  
wyjaśnieniem  - modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 33: „Pakiet 5  

Czy  trosce o maksymalne bezpieczeństwo personelu narażonego na różnego rodzaju 
alergie zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały badania na przenikalność min. 
25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz 
cytostatyków potwierdzonych raportem z wynikami badań?” 

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz f ormularzu cenowym. 
 
Pytanie 34: „Pakiet 6  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w wewnętrzne 
opakowanie papierowe oraz zewnętrzne papierowe, foliowane od wewnątrz, co 
zapewnia szczelność opakowania dla wszelkich czynników zewnętrznych.” 

Odpowied ź 34: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie  asortymentu  pierwotnie  określonego  
w specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia,  ja k  równie ż asortymentu  opisanego 
w powy ższym  pytaniu  –  przy  zachowaniu  pozostałych  wy magań określonych  przez  
zamawiaj ącego.  W przypadku  zaoferowania  asortymentu  dopu szczonego  niniejszym  
wyjaśnieniem  - modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
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zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 35: „Dot. pak. 1. Poz. 1: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic do procedur wysokiego ryzyka 
(stosowane w przypadkach kontaktu ze skażonymi substancjami biologicznymi, 
substancjami potencjalnie zakaźnymi, w ratownictwie medycznym) nitrylowych, 
o grubości ścianki na dłoni 0,20mm, na palcach 0,24mm, na mankiecie 0,16mm, 
długość min. 300mm, AQL <0,65, zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kat. III, 
spełniające normę EN374-1:2003 (odporność na cztery substancje chemiczne minimum 
na poziomie 1, w tym dwie na poziomie 6), EN374-5:2016 (odporność na 
mikroorganizmy, w tym wirusy – ASTM 1671-13), rozmiary S-XXXL, op. a 50szt.?” 

Odpowied ź 35: 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  wym agań określonych  przez  
zamawiaj ącego tj.  
- możliwo ści stosowania w przypadkach kontaktu ze ska żonymi substancjami biologicznymi, 
substancjami potencjalnie zaka źnymi, w ratownictwie medycznym,  
- Teksturowania na palcach,  
- długo ści min 290 mm,   
- zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej.  
- Rozmiar S-XL do wyboru przez Zamawiajacego. 
W  przypadku  zaoferowania  asortymentu  dopuszczon ego  niniejszym  wyja śnieniem  - 
modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”,  
„Jednostka miary” oraz „Szacunkowa ilo ść jednostek miary”  nanieść stosownie  
skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 36: „Dot. Pak.1 poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic posiadających następującą 
charakterystykę: Nitrylowe rękawice diagnostyczne, bezpudrowe teksturowane 
na końcach palców. Jednorazowe zgodnie z EN 455-1,2,3,4. Grubość na mankiecie 
0,06mm,  na dłoni 0,07mm, na końcach palców 0,08mm. Zgodne z Dyrektywą PPE 
89/686/EWG, kategoria III . Wyrób medyczny klasa I, zgodnie z MDD 93/42/EWG. 
Rękawice przeznaczone do kontaktu z żywnością. Piktogramy umieszczone 
opakowaniu. Zgodne z normą z EN374-1, EN374-2, EN 374-3. AQL <1,5. Zgodne z EN 
374-5. Rękawice chronią przed wirusami, bakteriami i grzybami Zgodnie z ISO 16604-
B:ASTM 1671-13. Pełnią funkcję ochronną zgodnie z EN 420:2010. Rozmiary od S (6-
7) M (7-8) L (8-9) XL (9-10). Opakowanie 200szt.”? 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący dopuszcza  zaoferowanie  asortymentu  pierwotnie   określonego 
w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  j ak  równie ż asortymentu  opisanego 
w powy ższym  pytaniu  - przy  zachowaniu  pozostałych  wym agań określonych  przez  
zamawiaj ącego dotycz ących rolowanego mankietu, teksturowania na palcach,  długo ści min. 
240mm, AQL 1,0.  W przypadku  zaoferowania  asortym entu  dopuszczonego  niniejszym  
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”,  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 37: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 3 rękawic 

diagnostycznych nitrylowych o grubości na palcu nieznacznie różniącej się od 
wymaganej tj. maksymalnie 0,12 mm oraz zgodnych z normą 374 – 1 (z wyłączeniem 
pkt. 5.3.2) – 2 – 3, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.” 

Odpowied ź 37: Zamawiaj ący dopuszcza  zaoferowanie  asortymentu  pierwotnie   określonego 
w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  j ak  równie ż asortymentu  opisanego 
w powy ższym  pytaniu  - przy  zachowaniu  pozostałych  wym agań określonych  przez  
zamawiaj ącego dotycz ących rolowanego mankietu, teksturowania na palcach,  długo ści min. 
240mm, AQL 1,0.  W przypadku  zaoferowania  asortym entu  dopuszczonego  niniejszym  
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”,  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 38: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 rękawic 
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nitrylowych o obniżonej grubości (max 0,12mm) dla lepszego komfortu pracy. 
Polimerowe na całej powierzchni zewnętrznej, mikroteksturowane oraz teksturowane na 
końcach palcóa)w. Pozbawione substancji alergizujących. Zarejestrowane jako wyrób 
medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Wyrób zgodny z normami EN 455, 
374 – 1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – 2 – 3, przebadany na minimum 15 substancji 
chemicznych w tym przynajmniej 10 na co najmniej 6 (powyżej 480 minut) poziomie 
ochrony, ASTM F 1671, EN 388, EN 420. Potwierdzone badaniami z jednostki 
niezależnej od wytwórcy. W rozmiarach S-XL do wyboru przez Zamawiającego. 
Dozowane z podajników ściennych z możliwością wyjmowania pojedynczej rękawicy od 
dołu zawsze za mankiet co zapobiega kontaminacji powierzchni roboczych rękawicy w 
opakowaniach a’200 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań.” 

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący  dopuszcza  zaoferowanie  asortymentu  pierwotni e  określonego 
w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  j ak  równie ż asortymentu  opisanego 
w powy ższym  pytaniu  – z przeliczeniem ilo ści jednostek miary z 7000 op. a 250 szt na 8750 
op. a 200 szt - przy  zachowaniu  pozostałych  wyma gań określonych  przez  zamawiaj ącego.  
W  przypadku  zaoferowania  asortymentu  dopuszczon ego  niniejszym  wyja śnieniem  - 
modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”,  
„Jednostka miary” oraz „Szacunkowa ilo ść jednostek miary”  nanieść stosownie  
skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
  

Pytanie 39: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 rękawic 
chirurgicznych lateksowych sterylnych bezpudrowych o nieznacznie różniącej się 
grubości na palcu 0,23 – 0,24 mm oraz na mankiecie 0,18 – 0,19 mm oraz posiadające 
lepszy niższy poziom AQL 0,65, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.” 

Odpowied ź 39: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak rów nież asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu  -przy  zachowaniu  pozostałych  wymag ań określonych  przez  
zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego  niniejszym  
wyjaśnieniem  - modyfikacj ą należy  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 40: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4 w pozycji nr 1 rękawice 
chirurgiczne ortopedyczne, o grubszych ściankach posiadające powierzchnię 
wewnętrzną  nie polimeryzowaną a chlorowaną, która ułatwia nakładanie rękawic oraz 
posiadające lepszy niższy poziom AQL 0,65, spełniające pozostałe wymagania 
Zamawiającego.” 

Odpowied ź 40: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 41: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 w pozycji nr 1 rękawic 
chirurgicznych, sterylnych, syntetycznych wykonanych z polichloroprenu 
(bezlateksowe), o grubości pojedynczej ścianki na dłoni 0,18mm – 0,19mm, na 
mankiecie 0,15mm – 0,16mm oraz posiadających lepszy niższy poziom AQL 0,65, 
zgodnych z normami: EN455 Część 1, 2 i 3, zgodnych z Europejską Dyrektywą o 
Wyrobach Medycznych 93/42/EWG (CE Klasa IIa) i prosimy o odstąpienie od spełnienia 
normy amerykańskiej ASTM D 3577, która jest odpowiednikiem normy EN 455, 
spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.” 

Odpowied ź 41: 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  formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie  skorygowane  zapisy  tak,  by  nie  był o wątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
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Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż 

termin składania ofert wyznaczony do dnia 19.09.201 8 r. do godziny 10.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 
  
 
 
  


