
Środa Wielkopolska, dnia 14 lipca 2020 r. 

 

Postępowanie nr ZP/13/20 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia cz. 2 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywna dostawa rękawic medycznych do Szpitala 

Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o. o.  

 

I 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843ze zmianami) w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ, 

poniżej podaje się treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami: 

 

1.Pakiet 2 Poz. 2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Rękawic nitrylowych jednorazowych 

diagnostycznych, bezpudrowe, niesterylne. teksturowane na końcówkach palców, oburęczne, z 

wewnętrzną powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i bakteriobójczych, AQL 1,0. 

Grubość min. 0,08 mm. Do procedur medycznych i niemedycznych kat. III. Rozmiary od S do XL. 

Opakowanie 100 sztuk. 

Odpowiedź: Zamawiający podejmuje decyzję o usunięciu asortymentu opisanego w pozycji nr 

2 (część 2) z wykazu oczekiwanego asortymentu. Zamawiający dokona modyfikacji 

dokumentów przetargowych.  

 

2. Pakiet 2 poz.1  Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga aby otwór 

dozujący ograniczony był folią, zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic w opakowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

3. Pakiet 2 poz.1  Prosimy o wyjaśnienie czy wymaga rękawic zgodnych z normą EN 455 

potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

4. Pakiet 3. Poz. 3 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Rękawic nitrylowych jednorazowych 

diagnostycznych, bezpudrowe, niesterylne. teksturowane na końcówkach palców, oburęczne, z 

wewnętrzną powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i bakteriobójczych, AQL 1,0. 



Grubość min. 0,08 mm. Do procedur medycznych i niemedycznych kat. III. Rozmiary od S do XL. 

Opakowanie 100 sztuk 

Odpowiedź: Zamawiający podejmuje decyzję o usunięciu asortymentu opisanego w pozycji nr 

3 (część 3) z wykazu oczekiwanego asortymentu. Zamawiający dokona modyfikacji 

dokumentów przetargowych.  

 

5. Pakiet 3 poz. 3 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga aby otwór 

dozujący ograniczony był folią, zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic w opakowaniu. 

Odpowiedź: W związku z dokonaną modyfikacją pytanie jest bezprzedmiotowe.  

 

6. Pakiet 3 poz. 3. Prosimy o wyjaśnienie czy wymaga rękawic zgodnych z normą EN 455 

potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. 

Odpowiedź: W związku z dokonaną modyfikacją pytanie jest bezprzedmiotowe.  

 

II 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie: 

1.Zamawiający dokonuje zmian w zakresie rodzaju i ilości pozycji asortymentowych w częściach nr 

2 i 3. Załącznik do niniejszej modyfikacji stanowi zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – opis 

przedmiotu zamówienia. 

2. W dziale III pkt 6 SIWZ wykreśla się zapisy dotyczące części 3 poz. 3: 

„-  dokumenty jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność z normami: EN 455; EN 374-3 lub EN 

16523-1 : min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym 

kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy (potwierdzić raportem z badań); EN 

374-1; ASTM D6978, ASTM F1671 

- certyfikaty norm ISO 13485; ISO 14001; OHSAS 18001.” 

3. Zmienia się termin składania ofert na dzień 17 lipca 2020 roku godzina 11:00 oraz termin otwarcia 

ofert na dzień 17 lipca 2020 roku godzina 11:15. 

 

Modyfikacje są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji. 

 

 

/-/ Paweł Dopierała 

Prezes Zarządu 

 


