
   

 

 

Gdynia, dnia 02.07.2020 r. 
 
Numer sprawy: ZP/PN/03/2020 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawę wyrobów jednorazowego użytku 
 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej 
przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 
 
Pakiet 1 poz. 1 
1.Prosimy o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie: rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, 
fioletowe, cienkie, grubość na palcach min. 0,08 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na 
palcach, AQL 1.0, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii 
III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych. 
Rękawice zgodne z normami: PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F 1671, EN 16523-1, ASTM D 6978- 
fabryczna informacja na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach 
dyspensera, pakowane po 100 sztuk. 
Odpowiedź Zgodnie z zapisami jak w SIWZ 

2.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic do wysokiego ryzyka w kolorze niebieskim, Siła 
zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie 
substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z 
czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, 
alkohole i aldehydy. Odporne przez min.18 minut na działanie min. 12 cytostatyków wg ASTM D6978, 
w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thio-Tepa, Etopozydu i Metotrexatu (raporty z wynikami), 
Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone 
certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 szt). 
Odpowiedź Zgodnie z zapisami jak w SIWZ 

Pakiet 1 poz. 1,2  
1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,08mm, 0,045mm na 
mankiecie, wartości AQL 1,0 oraz pakowanych po 90 szt. dla rozmiaru XL. 
Odpowiedź Zgodnie z zapisami jak w SIWZ 

2.Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu kodowania rozmiaru kolorem - opakowania 
rękawic posiadają wyraźne oznaczenie rozmiaru w postaci skrótu literowego na każdej ściance 
dyspensera. 
Odpowiedź Zgodnie z zapisami jak w SIWZ 

 
 

Z poważaniem  
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
          /-/ Grzegorz Bebłowski 


