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WYJAŚNIENIA  TREŚCI  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO 
 

Zamawiający udziela odpowiedzi do wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, które 

wpłynęły w dniach 11-12 października 2021r, na zadanie pod nazwą "Dostawa środków ochrony 

osobistej do Apteki Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka w Złotoryi". 
 

 

WNIOSEK  I: 

 

Dotyczy pakietu nr 3: 
 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diagnostycznych rękawic nitrylowych : grubość 

pojedynczej ścianki palec 0,07mm; dłoń 0,06mm pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia? 
 

Odpowiedź:  

  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Dotyczy pakietu nr 3: 
 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego poniżej fartucha:  

Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla 

mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone 

elastycznymi, nieuciskającymi gumkami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie 

toksyczny, nie pylący, rozmiar uniwersalny dł.120x szer.140cm, kolor niebieski. Włóknina 

polipropylenowa o gramaturze 25 g/m2. Produkt niejałowy – wyrób medyczny klasy I zgodnie                              

z wymaganiami dyrektywy medycznej 93/42/EWG Opakowanie handlowe: 10szt w worku foliowym                

- 100szt w kartonie transportowym? 
 

Odpowiedź:  

 Nie. Proszę o dostosowanie się do wymogów Zapytania ofertowego i załączników. 
 
 

WNIOSEK  II: 

 

Dotyczy Formularza ofertowego: 
 

Pytanie 1:  

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie. W formularzu cenowym znajdują się 4 pakiety, 

natomiast w formularzu ofertowym Zamawiający wskazał tylko 3 pakiety, czy należy dopisać pakiet               

nr IV?  
 

Odpowiedź:  

  Tak. Zamawiający prosi o dopisanie pakietu nr 4. 
 

 

 

 



Dotyczy pakietu nr 4: 
 

Pytanie 2:  
Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie, jakie typu czepek jest wymagany.  

 

Odpowiedź:  

  Winien być to czepek typu beret wykonany z włókniny, ściągany gumką. 
 

 

WNIOSEK  III: 
 

Dotyczy pakietu nr 3: 
 

Pytanie 1:  

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następującej charakterystyce: 

Rękawice medyczne/ŚOI (PPE) przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, zabiegów 

diagnostycznych lub terapeutycznych i obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym. 

- długość ≥ 240 mm, - palce teksturowane, zapewniające pewny chwyt narzędzi 

- powierzchnia rękawicy bez zgrubień, zanieczyszczeń mechanicznych i pęcherzy 

- rękawice nie są posklejane ze sobą 

- dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL 

- AQL ≤ 1,5 

- grubość pojedynczej warstwy: na palcu ≥ 0,05 mm, na dłoni ≥ 0,05 mm, na mankiecie ≥ 0,04 mm 

- pakowane w pudełkach z wygodnym otworem do wyjmowania oraz czytelnym i trwałym nadrukiem        

z rozmiarem 

- opis na pudełku zawiera: datę produkcji, termin ważności, nr serii, nazwę producenta, rozmiar, znak 

CE 

- zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III 

- zgodne z normą EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5  

- dopuszczone do kontaktu z żywnością 

- brak zawartości tiuramów 

- opakowanie 100 szt. 
 

Odpowiedź:  

  Nie. Proszę o dostosowanie się do wymogów Zapytania ofertowego i załączników. 

 


