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Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 3” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 
włączenie społeczne, Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, mającym na celu 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 3. 
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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   
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach: rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, 
chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na 
dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz 
odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 
cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako 
wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - 
potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków 
chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. 
Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?   
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 
określonych w SWZ. 
 
(ZAPYTANIE NR 2) 
Pytanie 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,12 
mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 
określonych w SWZ. 
 
 
 
         Z upoważnienia Dyrektora 
 
                            Agnieszka Śniadała 
                                                  Kierownik Działu 
                              Zamówień Publicznych   
                                    i Zaopatrzenia 
 

 
 

 
Otrzymują: 

1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec 

2) A/a 
 
 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Śniadała  e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
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