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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
 
 
Dotyczy procedury przetargowej na dostawa rękawic medycznych nitrylowych  
 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 t.j. ze zm.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
(ZAPYTANIE NR 1) 
Pytanie 1 – dotyczy przedmiotu zamówienia  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych minimalnie różniących się od opisanych w 
SWZ, tj. grubość na palcu – min. 0,07mm, grubość na dłoni min. 0,06mm. Siła zrywu po wyprodukowaniu min. 
6N oraz po starzeniu min. 6N. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.  
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 
określonych w SWZ. 
 
(ZAPYTANIE NR 2) 
Pytanie 1 
Dot. przedmiotu zamówienia: 
Czy Zamawiający dopuści rękawice ochronne wykonane z nitrylu odporne na przenikanie mikroorganizmów, 
grzybów i bakterii potwierdzone raportem z badań niezależnej jedn,. Grubość pojedynczej ścianki rękawicy: na 
palcu ≥0,05mm, na dłoni ≥0,05mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2   
Dot. projektu umowy:  
1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 pkt. 3 wzoru umowy, aby kara była naliczana od wartości 
niezrealizowanej części umowy? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
(ZAPYTANIE NR 3) 
Pytanie 1 
Pyt. nr 1 Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w związku z posiadanym przez Zamawiającego certyfikatem 
ISO potwierdzającym wysoką jakość wykonywanych usług medycznych Zamawiający będzie oczekiwał, aby 
producenci oferowanych rękawic posiadali wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością dla Wyrobów 
Medycznych ISO 13485 obejmujący produkcję oferowanych rękawic? 
Odp. Zamawiający nie wymaga.  
 
Pytanie 2 
Pyt. nr 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki rękawicy: na palcu min. 
0,08mm (+/-1mm), na dłoni min. 0,06mm (+/-1mm), ponieważ grubość ścianki nie ma znaczenia jeżeli 
zachowane są parametry dotyczące siły zrywu, a która ustalana jest i potwierdzana dla rękawic zgodnie z EN 455-
2, pozostałe zgodnie z SWZ? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 3 
Pyt. nr 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarze XL pakowanych po 90 sztuk lub 180 szt., 
pozostałe zgodnie z SWZ.  
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 
określonych w SWZ. Jednocześnie w takim przypadku należy wycenić wskazaną poniżej ilość 
opakowań w formularzu cenowym – w dwóch pozycjach asortymentowych: 
ROZMIAR XL – 223 opakowania (180SZT. W OPAKOWANIU) 
POZOSTAŁE ROZMIARY – (100SZT. W OPAKOWANIU) – 2 900 opakowań 
Lub 
ROZMIAR XL – 223 opakowania (180SZT. W OPAKOWANIU) 
POZOSTAŁE ROZMIARY – (200SZT. W OPAKOWANIU) – 1 450 opakowań 
 
ROZMIAR XL – 445 opakowania (90SZT. W OPAKOWANIU) 
POZOSTAŁE ROZMIARY – (100SZT. W OPAKOWANIU) – 2 900 opakowań 

Lub 
ROZMIAR XL – 445 opakowania (90SZT. W OPAKOWANIU) 
POZOSTAŁE ROZMIARY – (200SZT. W OPAKOWANIU) – 1 450 opakowań 
 
(ZAPYTANIE NR 4) 
Pytanie 1 
Pytanie 1. Proszę o dopuszczenie rękawic pakowanych po 180 sztuk dla rozmiaru XL. 
Odp. Zamawiający dopuszcza i wyjaśnia, iż należy wycenić ilość opakowań zgodnie z odpowiedzią 
wskazaną powyżej. 
 
 
 
 
         Z upoważnienia Dyrektora 
 

                            Agnieszka Śniadała 
                                                  Kierownik Działu 
                              Zamówień Publicznych   
                                    i Zaopatrzenia 
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