
Świętochłowice, dn. 10.11.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych, znak sprawy
30/ZA/17

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  udziela  odpowiedzi  na
następujące pytania:

Pytanie  1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  rękawic  z  mankietem  rolowanym,
o lepszym AQL = 0,65; o długości 278 - 290 mm w zależności o rozmiaru, o grubości na
palcu  0,22mm (±0,02mm) ,  dłoni  0,19mm (± 0,01mm) i  mankiecie  0,17mm (± 0,01mm)
w zewnętrznym opakowaniu foliowym, 50 par w opakowaniu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza AQL = 0,65, pozostałe parametry zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  rękawic  o  zawartości  protein   poniżej
33µg/g?

Odp.: Tak pozostałe parametry zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 3
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  rękawic  z  mankietem  rolowanym,
o lepszym AQL = 0,65; o długości 278 - 290 mm w zależności o rozmiaru, o grubości na
palcu 0,22mm (±0,02mm) , dłoni 0,19mm  (± 0,01mm) i mankiecie 0,17mm (± 0,01mm)
w zewnętrznym  opakowaniu  foliowym,  50  par  w  opakowaniu;   spełniające  pozostałe
parametry siwz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza AQL = 0,65, pozostałe parametry zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 4
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  rękawic  o  zawartości  protein   poniżej
33µg/g?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodnie  z SIWZ.
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Pytanie 5
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  rękawic  lateksowych  obustronnie
polimerowanych,  ze  specjalną  warstwa  antypoślizgową  na  całej  powierzchni  rękawicy,
o lepszym poziomie AQL = 0,65, o grubości na palcu 0,21mm (±0,02 mm), dłoni 0,18mm
(±0,02 mm)  i mankiecie 0,16mm (±0,02 mm) o długości min. 278mm,  spełniające pozostałe
parametry siwz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza AQL = 0,65, pozostałe parametry zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o lepszym poziomie AQL =0,65,
o grubości  na  palcu  0,23mm  (±0,02mm),  dłoni  0,19mm  (±0,01mm)  i  mankiecie
0,15mm(±0,01mm), długości 285 – 300 mm polimerowane obustronnie, z specjalną warstwą
antypoślizgową na całej powierzchni, siła zrywu przed starzeniem 14N po starzeniu 12 N?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic  z rolowanym mankietem w kolorze
brązowym, o lepszym poziomie AQL =0,65, o grubości na palcu 0,23mm (±0,02mm), dłoni
0,19mm (±0,01mm) i mankiecie  0,15mm (±0,01mm), długości 285 – 300 mm polimerowane
obustronnie,  z  specjalną  warstwą  antypoślizgową  na  całej  powierzchni,  siła  zrywu  przed
starzeniem 14N po starzeniu 12 N?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ. 

Pytanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. 455 mm, o grubości
na palcu 0,32mm-0,44mm, dłoni 0,29mm – 0,39mm, mankiecie 0,22-0,30mm w zależności
od rozmiaru,   o zawartości protein poniżej  10µg/g,  AQL 1,5, w opakowaniu podwójnym:
wewnętrznym papierowym, zewnętrznym  foliowym;   pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w kolorze niebieskim o grubości na
palcu 0,08mm (±0,02 mm), dłoni 0,07mm (±0,02 mm),  i mankiecie 0,06mm (±0,02 mm)?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ.
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Pytanie 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w kolorze niebieskim o grubości na
palcu 0,08mm (±0,01 mm), dłoni 0,07mm (±0,01 mm),  i mankiecie 0,06mm (±0,01 mm)?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 11
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  rękawic  w  kolorze  niebieskim
chlorowanych,  o  grubości  na  palcu  0,09mm  (±0,02  mm),  dłoni  0,07mm  (±0,02  mm),
i mankiecie 0,06mm (±0,02 mm)?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych a’200 szt. (XS-L) oraz
a’180szt (XL) z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz wyceną za 275 opakowań?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 13
Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności z normami ASTM F1671 i EN – 374 – 3
potwierdzonymi badaniami z jednostki niezależnej? 

Odp.:  Tak  zamawiający  potwierdzenia  norm   przez  jednostkę  niezależną  lub  jednostkę
notyfikowaną. 

Pytanie 14
Czy z uwagi  na bezpieczeństwo  personelu Zamawiający oczekuje rękawic,  które zostały
przebadane zgodnie z normą EN 374 pkt. 5.3.2 na co najmniej 2 poziomie odporności na
przenikanie podczas badania z użyciem trzech substancji chemicznych pochodzących z listy
badanych substancji podanej w załączniku A, co gwarantuje pełną ochronę?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 15
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w kolorze niebieskim o grubości
na palcu 0,08mm (±0,02 mm), dłoni 0,07mm (±0,02 mm),  i mankiecie 0,06mm (±0,02 mm)?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ.
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Pytanie 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w kolorze niebieskim o grubości na
palcu 0,08mm (±0,01 mm), dłoni 0,07mm (±0,01 mm),  i mankiecie 0,06mm (±0,01 mm)?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych a’200 szt. (XS-L) oraz
a’180szt (XL) z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz wyceną za 90 opakowań?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,08mm (±0,01
mm) , dłoni 0,07mm (±0,01 mm), na mankiecie 0,06 mm (±0,01 mm), w opakowaniach 250
szt. (XS-L), 240 szt. ( XL) z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz wyceną za 80 opakowań?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,08mm (±0,02
mm),  dłoni  0,07mm  (±0,02  mm),,  na  mankiecie  0,06  mm  (±0,02  mm),,  spełniających
pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 20
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  rękawic  z  teksturą  tylko  na  palcach,  o
grubości  na  palcu  0,17  mm,  dłoni  0,14  mm,  na  mankiecie  0,10  mm,  długości  290  mm,
spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych w kolorze naturalnego
lateksu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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