
Odpowiedź na zapytania nr 1 

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 16.10.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych na potrzeby „Pro-
Medica" w Ełku Sp. z o. o., znak sprawy: 3280/2020. 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące
pytania:

PYTANIE 1 – dot. Pakietu 2 i 3
Czy Zamawiający  dopuści  wycenę  rękawic  za  opakowanie  a’100 szt.  z  odpowiednim przeliczeniem
zaoferowanej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości, ale nie wymaga.

PYTANIE 2 – dot. Pakietu 4 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 480mm +/-10?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 3 – dot. Pakietu 4 pozycja 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: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 4 – dot. Pakietu 4 pozycja 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:  0,14mm.  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: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 5 – dot. Pakietu 4 pozycja 3
Czy zamawiający  dopuści  rękawice  posiadające  wskazanie  nazwy i  rozmiaru  rękawicy  zarówno na
opakowaniu zewnętrznym jak i wewnętrznym papierowym bez informacji na mankiecie rękawic?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 6  dot. Pakietu 4 pozycja 3
Rękawice chirurgiczne, sterylne (bezpudrowe), wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obustronnie
polimeryzowane.  Powierzchnia  lekko  teksturowana,  mankiet  wykończony  równomiernie  rolowanym,



wzmocnionym brzegiem. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Długość rękawicy min.
280 mm. Strerylizowane radiacyjnie. Poziom protein < 79μg/g. Poziom szczelności: AQL ≤ 1,0. Grubość
rękawicy  (ścianka  pojedyncza):  palec  min:  0,14mm.  Sklasyfikowane  jako  wyrób  medyczny  i  środek
ochrony osobistej potwierdzone certyfikatami jednostek niezależnych. Rozmiar od 6,0 do 8,5?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 7  dot. Pakietu 4 pozycja 4
Czy zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w długości, tj. min. 280mm-298 w zależności
od rozmiaru, o grubości na palcu min. 0,18mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi

 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

Z poważaniem


