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Znak: AE/ZP-27-84/16                        Tarnów, 2016-08-10 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy rękawic 

medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych dla Specjalistycznego Szpitala  

im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy pozycji 6. Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,5 i pozostałych 

parametrach niezmienionych? 

2. Dotyczy pozycji 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w rozmiarach 6,5; 7,5; 8,5  

i pozostałych parametrach niezmienionych? 

3. Dotyczy pozycji 3. Prosimy o dopuszczenie rękawic niewiele różniących się długością 

zakrywających nadgarstek o długości 270 +/-5 mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? 

4. Dotyczy pozycji 6. Prosimy o dopuszczenie dłuższych rękawic o długości min. 500 mm  

i akceptowalnym poziomie jakości zgodnym z min. wymaganiami normy EN455-1, pozostałe 

zapisy zgodnie z SIWZ.  

5. Dotyczy pozycji 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice w op. a’ 200 szt.  rozmiar XL a’ 180 szt.  

z podaniem ceny za 200 sztuk? 

6. Dotyczy pozycji 6. Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL=1,5? 

7. Dotyczy pozycji 6. Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normami EN 455, ASTM F 

3578 a odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic zgodnych z normą ASTM F 1671? 

8. Dotyczy pozycji 1-7. Prosimy o dopuszczenie rękawic posiadających nadrukowane bezpośrednio 

na opakowaniu informacje o nazwie rękawicy (w języku angielskim), nr serii, dacie ważności, 

rozmiarze, oznaczenie CE oraz nazwę i adres producenta. 

9. Dotyczy pozycji 3 i 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o długości 

min. 240 mm.  

10. Dotyczy pozycji 6. Prosimy o wydzielenie pozycji 6 do odrębnego pakietu. 

11. Dotyczy pozycji 6. Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania rękawic 

chirurgicznych, sterylnych w rozmiarach 6,5 (S), 7,5 (M), 8,5 (L). Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ. 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 i 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 6 rękawic o współczynniku AQL 

1,5 i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. 

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 6 również rękawic w rozmiarach: 6,5; 7,5; 8,5, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.  

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 3 również rękawic o długości 270 mm+/-5 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 6 również rękawic o długości min. 500 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zgodności z wymaganiami norm: EN 455 

oraz ASTMF-1671 lub równoważnych. 

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę w poz. 1 rękawic w rozmiarze XL w opakowaniach 

po 180 szt. z podaniem ceny jak za 200 szt. Zamawiający dopuszcza natomiast wycenę 4000  

opakowań rękawic pakowanych po 200 szt. z równoczesnym podaniem ceny jednostkowej dla 

opakowania zawierającego 200 szt. oraz ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 180 szt.,  

przy czym cena jednostkowa opakowania zawierającego 180 szt. musi stanowić 180/200 ceny 

opakowania zawierającego 200 szt. 
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Ad. 7 Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga aby rękawice zaoferowane w poz. 6 

spełniały wymagania SIWZ, w tym zgodności z wymaganiami norm: EN 455 oraz ASTMF-1671 lub 

równoważnych. 

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody za zaoferowanie w poz. 1-7 rękawic w opakowaniach 

posiadających nadrukowane bezpośrednio na opakowaniu informacje o nazwie rękawicy w języku 

angielskim, i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 3 i 7 rękawic o minimalnej długości 

240 mm. 

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 6 do odrębnego pakietu. 

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 6 również rękawic w rozmiarach: 6,5 (S); 

7,5(M); 8,5(L), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

  

  
 


