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Zamawiający:    Opole, 17.11.2022r. 
Opolskie Centrum Onkologii  im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu 
ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole 
 
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku dla SPZOZ  Opolskiego Centrum 

Onkologii   na okres 12 miesięcy, nr postępowania FAZ.2800.70.2022-PN. 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii  im. Tadeusza 
Koszarowskiego  w Opolu informuje, że działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz                     
z udzielonymi wyjaśnieniami 
 

28  
Pakiet 22 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą 
polimerową o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia zewnętrzna 
mikroteksturowana, AQL 0,65;  średnia grubość na palcu 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia siła 
zrywania przed starzeniem 16 N, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <10 ug/g rękawicy (badania 
niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie 
zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Długość min. 260-280 mm dopasowana do 
rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM    F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa 
i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na 
poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem 
jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz 
informacją umieszczona fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zakładach posiadających 
wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy 
fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.   
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

 
 
 
 
 
 
Opracowały:           Zatwierdził: 
         Dyrektor  

   E. Dyktyńska                    Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu                                                                                                        
   A. Kraj                     Marek Staszewski 
   M. Biernat          /dokument podpisany elektronicznie/              

B .Kopeć                                                                                                            
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