
Odpowiedź na zapytanie nr 5

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2019 Data: 21.10.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  na dostawę  rękawic chirurgicznych i diagnostycznych  na
potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., Znak postępowania: 4311/2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1 – Pakiet 4 poz. 2
Czy zamawiający dopuści rękawice o poziomie szczelności AQL ≤ 1?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 – Pakiet 4 poz. 2
Czy  zamawiający  dopuści  rękawice  posiadające  wskazanie  nazwy  i  rozmiaru  rękawicy  zarówno  na
opakowaniu zewnętrznym jak i wewnętrznym papierowym bez informacji na mankiecie rękawic?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 – Pakiet 4 poz. 2
Czy zamawiający dopuści rękawice wykonane z lateksu, kauczuku naturalnego. Pudrowane skrobią (mączką)
kukurydzianą.  Powierzchnia  lekko  teksturowana,  mankiet  wykończony  równomiernie  rolowanym,
wzmocnionym brzegiem. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Długość rękawicy minimum
280 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom szczelności: AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza):
palec min: 0,17mm. Poziom protein ≤ 89 µg/g. Posiadające napis oznaczający rozmiar rękawicy na części
dłoniowej.  Sklasyfikowane  jako  wyrób  medyczny  i  środek  ochrony  osobistej  potwierdzone  certyfikatami
jednostek niezależnych. Rozmiar 6,0 do 8,5?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 – Pakiet 4 poz. 3
Czy zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w długości, tj. min. 280mm i grubości na palcu min.
0,20mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 – Pakiet 4 poz. 4
Czy zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w długości, tj. min. 280mm i grubości na palcu min.
0,20mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



Pytanie 6 – Pakiet 5 poz. 1
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych dedykowanych do zabiegów ortopedycznych,
o zwiększonej grubości pakowanych jako 1 para co pozwoli na zaoferowanie rozwiązania gwarantującego
właściwe bezpieczeństwo w konkurencyjnej cenie?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 – Pakiet 5 poz. 1
Czy zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w długości, tj. min. 280mm?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 –   Pakiet nr 1, 2, 3.   
Czy zamawiający dopuści rękawice lateksowe jałowe bezpudrowe, kształt  anatomiczny, rolowany mankiet,  rękawice
pokryte polimerem, długość rękawicy min. 280mm, grubość na palcu min. 0,17mm, poziom protein lateksu ≤ 89 μg/g,
AQL ≤ 1,0. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN 374, przebadane zgodnie z ASTM F1671, pakowane parami.
Rozmiary 6.0 – 9.0?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

                                                                                                  Z poważaniem


