
 
Czeladź, dnia 17 stycznia.2023 r. 

 

Znak sprawy: DZA.381.33.1.2022                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                                           Do wszystkich 

                                                                                                                                           Wykonawców 

 

Dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy 

z dnia 11  września 2019 r.  Prawo   zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz.  1710  z  późn.   zm) –  na  

dostawę wyrobów medycznych. 

 

Powiatowy  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40  informuje, że Wykonawcy 

zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia:  

 

Pytanie nr 1 - dotyczy SWZ 

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do któ-

rych producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób 

Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaga-

nych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie 

MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami 

określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszko-

dzonych w transporcie produktów.  

wyjaśniamy: 

Warunki transportu wyrobów medycznych Zamawiający określił w projektowanym wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 
 

Pytanie 2  - dotyczy SWZ 

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, 

pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. sa-

mochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury? 

wyjaśniamy: 

Warunki transportu wyrobów medycznych Zamawiający określił w projektowanym wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 
 

Pytanie 3 - dotyczy SWZ 

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, 

pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi 

kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury? 

wyjaśniamy: 

Warunki transportu wyrobów medycznych Zamawiający określił w projektowanym wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 
 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia - pakiet 5, pozycje 1 - 5, pieluchomajtki dla dorosłych 

wyposażone w elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego użytku, które nie posiadają elementu, który pozwala na 

ich rozciąganie do 15 mm? Produkty, które chcemy Państwu zaoferować posiadają co najmniej jeden ściągacz 

taliowy oraz elastyczny, rozciągliwy pas przedni, co stanowi alternatywę dla przylepcorzepów posiadających roz-

ciągliwy element. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia - pakiet 5, pozycje 1 - 5 przedłożenia kart produktowych / 

kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentual-

nych wykonawców i stania się potwierdzeniem wymogów zawartych w SWZ? Należy nadmienić, że karta produk-

towa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również dla produktów 

chłonnych posiada zapis mówiący o poziomie chłonności pieluchomajtki zbadany według standardów normy ISO 

11948. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający określił w SWZ zakres wymaganych dokumentów.   
 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia - pakiet 5, pozycje 1 - 5, pieluchomajtki dla dorosłych z 

jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ścią-

gacza? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia  - pakiet 5, pozycje 1 - 5 pieluchomajtek dla dorosłych, 

które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i 

częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała  pa-

cjenta, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jed-

nego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkon-

tynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia - pakiet 5, pozycje 1 - 5, pieluchomajtki dla dorosłych 

posiadające wskaźnik chłonności w postaci jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu 

chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor, informujący o konieczności zmiany 

produktu tak samo dobrze jak wskaźnik podwójny? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia - pakiet 5, pozycje 1 - 5 złożenia oferty na pielucho-

majtki, których wskaźnik wilgotności całkowicie zanika po kontakcie z wilgocią co może wprowadzać w błąd 

opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze 

nie? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia  - pakiet 5, pozycje 1 - 5, pieluchomajtki dla dorosłych 

wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest sto-

sowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falban-

kami skierowanymi na zewnątrz produktu. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia - pakiet 5, pozycje 1 - 5, złożenia oferty na pieluchomajtki 

dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni  - w części centralnej i bocznej? Za-

stosowanie laminatu paroprzepuszczalnego  jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest po-

kryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki,  szczególnie przy obfitych mikcjach? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia - pakiet 5, pozycja 1 i 4 pieluchomajtki dla dorosłych w 

rozmiarze XL o rekomendowanym minimalnym obwodzie 120cm i maksymalnym 170cm? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia - pakiet 5, pozycja 5 pieluchomajtki dla dorosłych w roz-

miarze L o rekomendowanym minimalnym obwodzie 92cm i maksymalnym 160cm? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia - pakiet 5, pozycja 2,  pieluchomajtki dla dorosłych w roz-

miarze M o rekomendowanym minimalnym obwodzie 73cm i maksymalnym 130cm? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia - pakiet 5, pozycja 3,  pieluchomajtki dla dorosłych w roz-

miarze S o rekomendowanym minimalnym obwodzie 56cm i maksymalnym 96cm? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia - pakiet 5, pozycja 4 złożenie oferty na pieluchomajtki dla 

dorosłych o chłonności co najmniej 3180 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego                      

chłonnością wyrobu tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3180 ml w żaden sposób nie wpływa na 

komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy 

również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych 

badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności 

pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 

- czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 20 ml.  

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia - pakiet 5, pozycja 4 złożenie oferty na pieluchomajtki dla 

dorosłych pakowane po 28 szt.? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia - pakiet 5, pozycja 5 złożenie oferty na pieluchomajtki dla 

dorosłych o chłonności co najmniej 3070 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłon-

nością wyrobu tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3070 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort 

oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również 

nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań prze-

prowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania 

mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym 

przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 130 ml. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 19 – dotyczy pakietu 1 

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, wszystkie wersje obrotowe, typ 

łopatek ząb szczura o rozwarciu 7 mm, aligator o rozwarciu 9 mm, średnica narzędzia 2,4 mm. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 20 – dotyczy pakietu 1 

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli z siatka chwytającą o średnicy 30 mm i długości 60 mm oraz 

40 mm i długości 75 mm, średnica   narzędzia 2,4 mm. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 21 – dotyczy pakietu 1 

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie balonów w zesatwie z trzema strzykawkami o oznaczonej średnicy 

napełnienia balonu, średnica balonu 8,5-12-15 mm, lub 12-15-18 mm (do wyboru), długość narzędzia 2000 mm, 

średnica osłonki 2,3 z końcówką zwężaną do 1,67 mm, , opakowanie handlowe 10 sztuk. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 22 – dotyczy pakietu 1 

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie koszy o stalowym rdzeniu, o rozmiarach 20 mm x 40 mm i 30 mm 

x 60 mm, kosz w osłonce PTFE, , opakowanie handlowe 10 sztuk. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 23 – dotyczy pakietu 1 

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie żelu dostarczanego w tubie  o pojemności 200 ml. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

Pytanie 24 – dotyczy pakietu 1 

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,4 mm,   uniwersalnego zastosowania 

(cięcie z koagulacją i bez, resekcja zmian płaskich), o średnicy osłonki 2,3 mm. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 25 – dotyczy pakietu 1 

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie ligatora z 5 gumkami, długość części roboczej 125 mm. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pytanie 26 – dotyczy pakietu 1 

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie pułapek czterokomorowych. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

Pytanie 27 – dotyczy pakietu 1 

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie z metalowym bezpiecznym zakończeniem po obu stronach, 

opaskowanie handlowe 50 sztuk lub 100 sztuk. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

Pytanie 28 – dotyczy pakietu 1 

Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy cewnika 1,8 mm, długość robocza 2300 mm. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 29 – dotyczy Pakietu nr 7, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała 

nasączone jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym pH 5,5, wykonane w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 

20cm, gramatura 100g/m2, zawierające w składzie m.in. SLES oraz kokoamid DEA, pozbawione lateksu, 

mikrobiologicznie czyste, posiadające 3-letnią datę ważności, pakowane w opakowanie foliowe z nadrukowaną 

graficzną instrukcją użycia oraz składem, pakowane po 24 sztuki, z przeliczeniem ilości?   

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 30 – dotyczy Pakietu nr 7, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała 

nasączone obustronnie środkami myjącymi o neutralnym pH 5,5, wykonane w całości z poliestru, rozmiar 15cm x 22cm, 

gramatura 60g/m2, pozbawione lateksu, mikrobiologicznie czyste, posiadające 2-letnią datę ważności, pakowane w 

opakowanie foliowe po 12 sztuk, z przeliczeniem ilości?   

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 31 – dotyczy Pakietu  nr 7, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści zatyczkę zapakowaną w osobne 

opakowanie, dołączoną osobno do cewnika?  

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

Pytanie 32 – dotyczy Pakietu 7, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z 

przeliczeniem podanych ilości. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

 
Pytanie 33 – dotyczy pakietu 7, Poz. 1  

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych myjek z suchym mydłem aktywującym się pod wpływem 

wody. Rękawice do mycia ciała do higieny osobistej, idealnie nadające się do mycia pacjenta w rozmiarze 23,5 x 17 

cm. Miękki materiał delikatny dla skóry. Okrągły kształt myjki powodujący, że nie zmiania ona położenia na dłoni 

podczas użytkowania. Kolor biały, materiał poliester, viskoza. Wewnętrzne opakowanie folia PE. W opakowaniu 20 

sztuk myjek, prosimy zatem Zamawiającego o możliwość przeliczenia ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.   

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH,  hipoalergiczne, wstępnie na-

wilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z 

zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z 

dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającym utrzymać temperaturę myjek, oraz                      

zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 18 sekund przy mocy 1.000 W. Opakowanie z 

mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 

8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym.  

  

 

 

 



 
 

 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

Pytanie 34 – dotyczy pakietu 7, Poz. 3  

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gąbki do toalety jamy ustnej z poprzecznym pofałdowaniem pokrytej dwu-

węglanem sodu w kolorze zielonym, pakowana pojedynczo.   

 wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do zębów z odsysaniem, z poziomą manualną zastawką do re-

gulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni. Pakowana pojedynczo.  

 wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

 

3.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy szczoteczka do zębów z odsysaniem ma zawierać w zestawie 7 ml płynu 

do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce oraz1 gąbka-aplikator z 

pofałdowaniem oraz 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E?  

 wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

Pytanie 35 – dotyczy pakietu 7, poz. 4  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika dwudrożnego typu Foley CH 12-24, poj. balonu 5-10ml, wykonany 

z 100% silikonu, balon wykonany również z silikonu - pozbawiony lateksu w składzie. Sztywna zastawka kanału do 

napełniania balonu. Linia RTG na całej długości cewnika. Na zakończeniu portu do napełniania balonu w kodzie barw-

nym rozmiaru CH następujące oznaczenia: logo marki, nazwa materiału cewnika, kod numeryczny rozmiaru CH, śr. 

zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml. Opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie 

wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo 

przy obu końcach opakowania. Długość ok. 40 cm.  

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

Pytanie 36 – dotyczy pakietu 12, Poz. 1   

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą 

polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; sterylizowane radiacyjnie, ana-

tomiczne, AQL 0,65; grubość na palcu  0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, sterylizowane radiacyjnie, 

anatomiczne, faktyczny poziom protein <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium), mankiet rolowany, 

opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 260-280 mm 

dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Certyfi-

kat Zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1 (do-

kument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na 

poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę 

notyfikowaną). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 

13485, ISO 9001, ISO 14001. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.     

  wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ. 
 

2.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby zawartość protein < 10 ug/g była po-

twierdzona raportem z badań jednostki niezależnej z nazwą rękawicy nie starszym niż z 2019 roku?   

 wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ, nie wymaga aby zawartość protein < 10 ug/g była potwier-

dzona raportem z badań jednostki niezależnej z nazwą rękawicy nie starszym niż z 2019 roku. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą 

polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, mankiet rolowany. Zgodne z normą 

EN 455-1,2,3,4, średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość 

rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Poziom protein 

alergennych ≤ 10 ug/g rękawicy (wg. ASTM D7427-16, metodą FITkit). Certyfikat Zgodności Jednostki Notyfikowanej 

dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1, Certyfikat Zgodności dla Wyrobu Medycznego 

Klasy IIa i Certyfikat ISO 13485. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymie-

nionych w normie EN ISO 374-1, badania na przenikalność min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., 

zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Wolne od chemicznych akceleratorów: 

ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Nazwa rękawicy, strona i rozmiar nadrukowane bezpośrednio na rękawicy. Opakowanie 

zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i 

kodem kreskowym. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.     

 wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

4.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych  z wewnętrzną warstwą 

polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, 

na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 20 N, AQL max. 0,65, sterylizowane 

radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależ-

nego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie ze-

wnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana 

do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny 

klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 4 

substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany 

przez jednostkę notyfikowaną). Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwór-

czymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie 

na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz 

(raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz 

EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy 

zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar 

rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.  

  wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 37 – dotyczy pakietu 12, Poz. 2   
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą 

polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 

min.0,21 mm, na mankiecie min. 0,17 mm, siła zrywania przed starzeniem min. 20 N (potwierdzone kartą tech-

niczną), AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom 

protein <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet 

rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 

270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 

374-5. Certyfikat Zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 

374-1. badania na przenikalność min. 18 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 lub równoważną (raport z wyni-

kami badań), badania na przenikalność min. 25 cytostatyków (raporty z wynikami badań). (Możliwość zaoferowania 

standardowych i o podwyższonej chwytności w zależności od potrzeb użytkownika.) Certyfikat CE jednostki notyfiko-

wanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 

potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.   

  wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. Zamawiający oczekuje rękawicy neoprenpowej, a nie latek-

sowej 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowe, trójwar-

stwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC. 

Grubość: na palcu 0,25 mm, na dłoni, 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm; AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane 

radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecz-

nymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w 

listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z  

wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. 

Rozmiary 5,5- 9,0.   

  wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. Zamawiający oczekuje rękawicy neoprenpowej, a nie latek-

sowej 
 

Pytanie 38 – dotyczy pakietu 12, Poz. 1 i 2   

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawice mają być pakowane w opakowania zewnętrzne foliowe umożli-

wiające sprawne otwieranie w każdych warunkach tj. z dodatkowym wycięciem jednego z listków i/lub teksturowaniem 

powierzchni listka?   

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.  

 
Pytanie 39 – dotyczy pakietu 12, Poz. 3   

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, ortopedeczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną 

warstwą polimerową hydrożelową ułatwiająca zakładanie, wewnątrz silikonowane, pokryte  przeciwdrobnoustrojowym 

CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, brązowe, poziom protein < 50 µg/g rękawicy, 

średnia grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm, długość min. 280-295 mm (w zależności 

od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 34 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie 

z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez 

jednostkę notyfikowaną). Odporność na przekłucia > 5N. Mankiet  rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi 

wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach 

ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, Typ min. B. Opa-

kowanie 40 par. Rozmiary 6,0-9,0.  

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 40 – dotyczy pakietu 12, Poz. 4  

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowe bezpudrowe z syntetyczną wielowar-

stwową powłoką polimerową, z poliakrylanem i surfaktantem oraz z warstwą regenerująco-nawilżającą z zliofilizowa-

nego aloesu naturalnego, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego na-

kładania. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, stery-

lizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 290 mm. Białka lateksowe poniżej poziomu wykrywalności wg. me-

tody FitKit w trzech wynikach badań zgodnie z EN455-3 oraz ASTM D7427-16. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, 

opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi 

otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne 

na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w 

normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Badania na przenikalność 

28 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przeni-

kalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport wystawiony przez niezależne 

laboratorium). Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 

9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. roz-

miar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.  

 wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwar-

stwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC z 

formułą leczniczo-kosmetyczną, zawierającą min. prowitaminę B5, glicerynę, glukonolakton. AQL po zapakowaniu 

0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, poziom protein < 50 μg/g rękawicy, średnia grubość: na 

palcu 0,25 mm, na dłoni ≥ 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm, długość min. 280-290 mm (w zależności od rozmiaru), 

średnia siła zrywania min. 19 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie co najmniej 5 zgodnie z 

EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez 

jednostkę notyfikowaną). Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie 

zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wy-

rób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Opakowanie 50 par. Na rękawicy fabrycznie 

nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Rozmiary 5,5- 9,0.  

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.  

 
Pytanie 41 – dotyczy pakietu 12  

Prosimy Zamawiającego czy w przypadku wątpliwości zastrzega sobie możliwość do wezwania do kart technicznych 

producenta. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający określił w SWZ zakres wymaganych dokumentów.   
 

Pytanie 42 – dotyczy załącznika nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - §5 ust. 1a) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu §5 ust. 1a) na następujący: 

„a) w wysokości 0,5% wartości netto danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu dostawy 

częściowej, względem terminu określonego w  §2 ust. 9) umowy,”? 

 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 5 ust. 1a) Wzoru Umowy. 

Pytanie 43  – dotyczy Pakietu 5 

Czy Zamawiający w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zaoferowanym przedmiotem zamówienia będzie 

wymagał na wezwanie przedstawienia próbek zaoferowanych wyrobów? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający, zgodnie z zapisami SWZ, nie wymaga próbek zaoferowanych wyrobów.   
 

Pytanie 44  – dotyczy Wzoru umowy 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby reklamowany towar był wymieniany w ciągu 3 dni roboczych? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zgadza się aby reklamowany towar był wymieniany w ciągu 3 dni roboczych. 

 

Pytanie 45  – dotyczy Wzoru umowy 

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt.a) była w wysokości 0,5% wartości 

netto danego zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, wzglę-

dem terminu w §2 ust. 9 niniejszej umowy 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 5 ust. 1a) Wzoru Umowy. 

Pytanie 46  – dotyczy Wzoru umowy 

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt.d) naliczana była od niezrealizowanej 

części umowy? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 5 ust. 1 pkt. d)  Wzoru Umowy. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pytanie 47  – dotyczy Wzoru umowy 

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: 

„Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy, celowe jest aby 

przed odstąpieniem od umowy / rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należy-

tego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania 

umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od 

umowy / rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 

 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dodaje do treści § 6 ust. 2 Wzoru Umowy proponowanego zapisu. 
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