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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni cuistwo,

Uprzejmie i rjemy, i2 do Zamawiaj4cego wptyngla proSba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji istotnych

warunk6w ienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustarvy z dnia29 sIycznia2004

roku Prawo wief, Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 t. poz. 1986 z p62n. zm.) w trybie przetargu

nieogran

dostawa rgka ic medycznych, drobnego sprzgtu j.u., material6w do sterylizacji, drobnego sprzgtu

laboratoryj j.u. oraz aspiracyjno-pr62niowego systemu pobierania krwi,

Pytania do SI

ploSby jest nastgpuj4ca :

pakiet 17

- pozycja 1 i - czy Zamawiaj4cy dopuSci cewniki foley sterylizowane EO i pakowane wewngtrzenie
folia a zewngt ie papier folia. Sterylizacjarudtacyjna w zadnyrn patametrze nie ustgpuje
sterylizacji t
zmiany para

iem etylenu. Nie ma [o zadnego wplywu na stosowanie cewnil..6w u pacjent6w jak i

OdpowiedZ -
samych cewnik6w . To samo dalyczy opakowania . Reszta zapis6w bez zmian
ie zSIWZ

ljU KSJft

c8-1 1 0
RFGfl$d

tel,

-Pozycja 6 -
dlugoSd drenu
OdpowiedZ -

- pozrycja 10

o rozmiarze 3

OdpowiedZ -

- Pozycja I I
OdpowiedZ -
- pozycja 14

- pozycja 16

numeryczne
zmian

TreSi

]'IY rzll;1-
TE:'{] ET}ROWOIKBT
PIJ,$I.EZTYffi AOPAII{TIIIIA

tCJ$) o 4.8:j

:zy ZamawrajEcy vqymaga aby worki byty sterylne i posiadaty zaw6r spustowy crossvalve,
120 cm

ie z SIWZ

czy Zamawiaj4cy dopuSci zglgbnilci
moZe byi zast4pionry rozmiarem 34

nie z SIWZ

Zol4dkowe ro2m.16,18,20 o dlugcSci 125 cm, i czy zglgbnik
o dlugoSci 100 crn. Pozostale wymagania SIWZbezzmian.

czy Zamawiaj4cy dopuSci zglgbnik rozm. 36 na dlugoSi 100 cnr
ie zSIWZ

azy Zamawiaj1ay wymaga aby cewnil< posiadal numeryczne oznaczenie rozmiaru i skr6conq
nazwQ ta na cewniku pod konektorem . Reszta zapis6w bez zmian
OdpowiedZ - wiajqcy dopuszcza cewniki o podanych parametrach

Czy Zamawiajqcy wymaga aby cewnik Tiemann posiadat powierzchniri satynow4 i posiadal
zenie ronniaru i skr6con4 nazwg producenta na cewniku pod konektorem .Reszta zapisowbez

OdpowiedZ - mawiaj4cy dopusz,cza cewniki o podanych parametrach

\bi i)r'; r

uttzebst"n

Sprawg - Anna Jastrzqbska



Dotyczy paki
1. Czy

q

wiaj4cy dopuSc do postgpowania paslci o nastgpuj4cych parametrar:h:

PASI(I TESI-OWE

ME ODA POMIAII.U biosensoryr;zna

EN' YM d ehydr:o gena za glukozy

WII L,KOSC PROBKI 0,6 ptl

TYI ]<RW1
w [o Sni czk o w a, Zylna, tgtnicztt,

noworodkowa

JF)D 'IOSTA MIARY mg/dl

ZAI RES POMIARU 20-500 m/dl
CZt Si POMIARU 5 sek

Z,\\ RES HEMATOKT'lTLJ l5-65 o/o

C','T JNIK MINIMALNI]J OBJETOSCI
badanie nie rozpocznie sig przy zbyt r.r'alsi

wielkoSci pr6bki

MO ]LIWOSC DOI(ROPI,ENIA nie

PAI OWANIE PASJKO\V
Pojedynczo , po 1CtO paskriw w

opakowan i u zbior czy nt.
Tllt
PR'
TEI
POI

PERATURA
]CHOWYWANIA
PERATURA WYKONYWANlA
IARU

4-30 stoprni

15-40 STCIPNI

WS AZANIA DO STOIiOWANIA w ie w lecznictlvie zamknietvrr
wsno,,.r- racuj4ce z glukornetlern o wskazany<.:h parametrach?

PARA \.4ETRY

GLUI(OMETR
PI OCEDURA TESTC)WA amnerometria

I( LIBRACJA osocze

T CHNIKA KAL,IBR,ACJI
:rrlu zwigkszenia dol<ladnoSci pomiaru

rnechaniczna (pasel< kal ibLuj 4cy)

w lSWIETLACZ CYFITY I,9 CIVI

Fr MIEC 10OCtwynik6w
7 !JILANIE 2 baterie CR i2032

IL ]SC POMIAROW ])RZY I BATERII 3000

A TOMATYCZI\E \A/Y.I-ACZEN IE oo 120 sel<

w \GA 33-37 glanr'6w

TJ MPERATURA PRiIECHOWYWA}.,IIA OD -20 DO 60 S|TOPNI

1'l

P(

MPERATURA WYKONYWANIA
IVIIARU

IO-50 STOI'NI

K MLNIKATY LO, Ht, KETONI]S
w I(AZANIA DO STOSOWANIA Wvlacznie w le<:znictwie zaml<n

Et autornatycznego raryrzutu paslca
Paski pakowane poj edynczo
umozliwi aj 4 usu,,'van ie bezdotyl<owe
pask6w z glul<onretru

Odpowied

Czy Zana
umowy?
Odporvied

Sprawg pr

L-

wla

t_

4godnie z,SIWZ

1cy wyrazi zgodg at,y glukometry zostaly dostarczone w formie dzier2awy na okres

lsodrie zSIWZ

trwanra



Pakiet nr 27"

Pozvcia 3.4.
Czy Zamaw\a y w trosce o be'zpieczedstwo persionelu i pacjent6w oraz zachowanie uczciwej konkurencji,
dopuSci do powania: system do odsysania pod warunkiem bezplatnego doposa2enia sz:pitala, na czas

trwania umou, w niezbgdne oprzytzqdowanie (kanistry, mocowniki),

- system nasz

pokrywach w
Pojemniki plz

zuje sig lrojemlikami wielorazowego uZytku bez Zadnych przylqczeh (wsizystkie w
6w jednorazowych) wyposazonyrni tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowanymi.

wkladami o

- wktady(bez
zapobiega my

wartoSci PCV) posiadaj4 w pol<ry,wie dwa kr66ce (pacjent, pr62nia), o r6znej Srednicy, co
pocllqczentt dren6w. Ift6cieo przyl4czeniowy do pac.ienta jest uniwersalny; gladki i

rozszerzaJEay rprzaz co dostosorvany jest do dren6w o r6znej Srednicy; nie jr;st obrotowy, poniewa2r obrotowy
w tym sensie, 2evnoLna go umieScii w kanistrze w dowolnej pozyc.i i tym sarnym skierowaijest caly wk

kr6ciec w s pacjentir. Wyposarzone s4 w filtr hydrofobowo-antybakteryjrry, zabezpieczaj4cy Zr6dlo ssania
przed zalame jak i personel przed kontaktem z odsysan4 wydzielin4, odpolny na :rozdarcie i perforacjg, nie
przywrcfaJqae
port pacJenta,

kanistra, wyposaiione w port do pobielania pr6bel< lub wsypywania proszku oraz zaryczl<g na

data waznoSci i numer serii urnieszazony na kaZdym wkladzie. 'Welsja orlopedyczna(port
l2mm),dostg opcjonaLnie. Wldady czgSciowo spr:'asowane dla ograniczenia powierz:chni magazynowania.
Powyzrj opisa y system charakteryzuje sig prostot4 obslugijak i bezpieczefisturem uZ)rtkowania,

Zgoda Zana iaj4cego umozliwi zaoferowanie systemu najnowoczeSniejsz:ego na rynku, ze wzglgdu na

antybakferyjn4 ter;hnologig produkcji wklad6w i pojemnik6w (co jesrt potwierdzone badaniarni
i wg. ISO 22196) k;6ry jest zgodny z zaleceniami Ministra Z'drowia w sprawie zapobiegania

opatento\ryanq
laboratoryj
zaka2eniom
Odpowiedz -

n4trzsz;pita lny m., poprzez stosowanie matelial6w antybakter"yjnych.

Pozycja 1.

Czy zamawta y dopuSci dren o pararnetrach 5,6mrn x210cm?
OdpowiedZ - 1

Pozycja2.
Czy zamawiaj dopuSci dren o parametrach 5,6mrn x 180cm?

OdpowiedZ -

wane do mycia mechanicznego oraz slerylizacji. Pojemniki kompatybilne z oferowanymi
i ci I L,2L, we dlfu g zap otr zeb ow an i a zamaw iaj qc e go .

odnie z SIWZ

k

wzglgdu na szersz),zakres zastosowafr i brah podatnoSci na zrliany str;Zenia tlenu, Zamawiaj4cy

- zgodnie z SIWZ

wzglgdu na wytyezne Farmakopei Polskiej, niedopuszczaj4c;e przer;howywania Za<lnej grupy

w temperaturze vtyZszej niz pokojowa (w zwiqzku z czym Zarnawiaj4cy rnusi posiadac

ia n:ragazynorve umozliwiaj4ce przechowywanie produkt6w w takiej temperaturze) orazna

y BHP <lotyczqce maksymalnych wartoSci wskaZnika obizzenia ci,eplnego w miejscu pracy

WBGT, kt6ra nie mo2e pr:zel<racza( 30"C), Zamavtiajycy dopu6ci paski testowe

ane w temperrturze do 30'C?

Pakiet nr 9
l. Czy

2. Czy
lek6

pom

Odpow

3. Czy

do i paski testowe z enzynrcm dehydrogenaza gluL<ozowa? llnzym taki jest stosowany we

kich flap;owych prodr.rktach najwigl<szych migdzynarodowych firrn wytwarzaj4cych paski

do glukometr6w, gdy2 w przeciwiefistwie do oksydazy glukozy, derhydrogenaza glukozy byc
bezpi ie stosowana u pacjent6w niedotlenionych i poddawanych tlenoterapii, bez obawy o

za wanle wvnrKow Domlarow,

Oclpowled

- zgodnie zSIWZ

mawiaj4cy wylnaga zaoferowania pask6w testowych z zakresem

mniej 20-60Vo? lnfbrmujemy, 2e paski z wE2szym zakresem korekty
lrematokrytu, wynosz4cym
henatoklytu (np. 35-60%)

Sprawg p i - Anna Jastrzebska



Czy 2

paska

4

mog4

ci42y,

Odpowied

awa6 nieprawidlowe wyniki pomiar6w u dzieci poni2ej 6. roku zycia, niemowl4t i u kobiet w
yZ frzjologiczne wartoSci hematokrytu u takich pacjent6w mog4 by6 niLsze ni| 35%o

-Zamawiaj4cy dopuszcza ww. paski

iajqcy wyrnaga zaoferowania pask6w testowych do glukometru z funkcj4 wyrzutu zuzytego

za pomocq przycisku? Wyrzutnik paska zwigksza higieng i bezpieczehstwo pracy

u, eliminuj4c bezpoSredni kontakt personelu z Wwi4 pacjenta przy ku2dorazorym usuwaniu

paska glukometru.

Odpowi - zsodnie zSIWZ

5. Czy iaj4cy wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometr6w bvty wyrobem medycznym

m, gdyz paski takie przechodz4 na terenie RP okresow4 welyfikacjg na szczeblu

m pod k4tem prawidlowoSci informacji zawatluych w instrukcjach otrstrugi i na oznaltowaniach

oraz i posiadanych cerlyfikat6w? Refundacja pask6w testowych sklania r6wnie2 wykonawcg

do wnienia ci4gtoSci dlostaw pask6w na terenie kraju; praktyka rynkowa ostatnich latpokazala,2e

wiele zaj6w pask6w testowych nierefundowanych zostalo wycofanych z rynku, bqdL te2 brak

i i mozliwoSci zakupu takich pask6w, pomimo Iego, 2e teorellcznie paski te s4 wci42

ne.

Odpowi -Zamawiaj4cy dopuszcza ww. paski

6, Czy wiaj4cy wymaga pask6w testowych zasysaj4cych pr6bkg krwi o objgtoSci do 0,5 mikrolitra z

pomiaru do 5s?

Odpowi -Zamawiajqcy dopuszcza ww. paski

7. Czy wiaj4cy wymaga nieodplatnego dostarczania plyn6w kontrolnych stuz4cych do kontroli

nolci dzialatia pasli6w testowych i glukometru, o dacie przydatnoSci do uzycia wynosz4cej 6

m po pierwszym otwarciu fiolki? Informujemy,2ebez takiego zastrze2enia wykonawca moze

plyny kontrolne odptatnie, a praktyka rynkowa pokazuje, ze cena takich plyn6w moze

ceng pask6w testowych.

Odpow - Zamawiajqcy wyrnaga plyn6w kontrolnych sfuzqcych do kontroli poprawnoSci dzialania

pask6w ych i gleukomeflu. I(oszt wliczony w ceng zakupu gleukometr6w

zao

pr

8. Prosi

pra

med

noty

OdpowiedZ -
2. Czy

h do danej klasy nie jest tal<4 informacj4, podobnie jak przeprowadzenie procedury oceny

i w okredlony spos6b. Bardzo prosirny o wskazanie konkretnego przepisu na jaki powoluje sig

iajqcy, gdy?tekst znajduj4cy sig w treSci certyfikatu CEjest SciSle okre6lony przez odpowiednie
je i normy migdzynarodowe,

Odpowi - Zamawiajqcy odstgpuje od wymogu przedstawienia dokumentu dopuszczenia do uzytkowania

w plac6 szpitalnych

Pakiet I poz 1

1. Czy mawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie rgkawic zpoziomem protein 50'pg/g co jest zgodne z
n EN 455?

zgodr

Zama

regulz

y o podanie podstawy prawnej, zgodnie zl<t6rqjakakolwiek Jednostka Notyfikowana mialaby

umieszczania na certyfikacie CE informacji o moZliwo$ci stosowania danego rvyrobu

znego w plac6wkach sluzby zdrowia, a takle przepis6w wskazuj4cych, ze jednostka

wana moglaby rozstrzygac kwestie tego rodzaju. Samo zakwalifikowanie wyrob6w

ie zSIWZ
awiajqcy dopu5ci rgkawice o powierzchni gtadkiej matowej?

- Anna Jastzgbska

l;t.<trzpbsl:a



OdpowiedZ - ta

Pakiet 1 poz 4
l. Czy iajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie rgkawic z poziomem protein 1,201tglg co jest zgodne z

norrnq FN 455?
OdpowiedZ - nie z SIWZ

Pakiet I poz 6

l. Czy
OdpowiedZ -

iaj4cy dopuSci rgkawice z poziotnem AQL 1,5?

Dotyczy dania I poz.2

Ad. 1Z amy sig do Zamawiaj4aego z Zapytaniem czy w powylszej pozycii dopuSci rgkawice
winylowe o EguboSciach zapewniajqcych bardzo dobr4 chwytnoSi i wraZliwo6i dotyku, tj .:

Palec:0,1 mm, Dlori: 0,08 mrn, Mankiet: 0,06 mm
OdpowiedZ -

Ad.2P
pkt. 5 ,3 .2) - 2

Spelnieni
min, 3 p
rozpuszcza\
wymogu pehre

w jednostce

racjonalnego
Obecnie

spetnienie w c

nie z SIWZ

Zamawiaj4ceg,o o dopuszczenie rgkawic zgodnych zrorm| EN 374 - 1 (zwylqczeniem

5.3.2 normy EN 374-1 oznaeza, i2 rgkawice musz4 osi4gat min. 2 poziom odporno$ci na
substancje z zaLEcznka A normy, kt6ry okreSla 12 substancji chemicznych, gl6wnie

w stosowanych w przemySle, a nie w plac6wkach stuZby zdrowia. Dlatego tez postawienie

zgodnoSci z normg EN 374-1 dla rgkawic, kt6re maj4 byd stosowane przez personel medyczny
zdrowia przy bezpoirednim kontakcie z pacjentem lest bezzasadne i nie znajduje

zen7a.

rynku istnieje tylko jeden wykonawca, kt6rego produkt posiada wyniki badari okreSlaj4ce
przez Zamawiaj 4ce:go ogranicza wigc iloSi

imy

pkt.

inormy EN 374. Postawienie takiego wymogu
ofert do Wykonawcy i jej ewentualnych dystrybutor6w,

Pozostale try zgodnie zSIWZ.
OdpowiedZ - t

Dotyczy ania I poz.3
Zwracamy sig
Rgkawice te ze

do Zamawiajqaego z, proSb4 o dopuszczenie rgkawic nie bgd4cych wyrobem medycznym?

wzglgdu na swoje przeznaezenie nie maj4 obowi4zku rejestracji jako wyr6b medyczny.
OdpowiedZ -

Dotyczy
Zwracamy sig

nia I poz. 6
do Zamawiajqcego z proSb4 o dopuszczenie rgkawic pakowanych a'200 sztuk. Umozliwi to

zlohenie oferty ten sarn produkt w korzystniejszej dla Zamawiajqcego cenie.

OdpowiedZ -

Dotyczy nia 2 poz.3
Z sig do Zamawiaj4cego z Zapylaniem czy w powy2szej pozycjt dopufci rgkawice o grubo6ci w

min. 0,20 mm i dhrgoSci min, 285 mm. Rozmiary od 6.0 do 9.0. Pozostale parametry zgodnie zczg6ci dlonio
SIWZ.

ie zSIWZ

Dotyczy
Zwracamy sig

dania2 poz.4
Zamawiaj1cego zZapytaniem czy w powyzszej pozycji dopuSci rgkawice w kolorze

zielonym. parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowied2 -

Dotyczy
Zwracam

ania2 poz.5
sig do Zamawiaj4cego z zapytatiem czy w ltovryZszej pozycji dopuSci

ginekologic o gruboSciach z,apewniajqcych bardzo dobr4 chwytnoSi i wrazliwoSi dotyku, tj.:
- 0.34 mm, Dlori:0,30 - 0.31 mm, Mankiet: 0.18 - 0.19 mm

parametry zgodnie z SIWZ.

Palec: 0.

i - Anna Jastzgbska

rzebsl:a

rgkawice



OdpowiedZ - ie z SIWZ

Dotyczy nia2 poz.6
Z sig do Zamawiaj4cego z Zapytaniem czy w powy2szej pozycji dopuSci rgkawice o teksturze

typu ,,rybia lu
OdpowiedZ -

" na powierzchni chwytnej dloni. Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Dotyczy
Zwracarny sig

chirwgiczny z
wzmocnieri 40

dania 60 poz. 1

Zamawiaj1cego zZapytaniem czy w powyzszej czgici Zamawiaj4cy dopuSci fartuch
ny typu SMS o gramalurze materialu podstawowego 35 glm2 plus dodatkowa gramatura

-IqcznieT5 {n2. Opalcowanie nie zawieraj4ce dodatkowych rgcznil<6w. Posiadaj4cy

dwie naklejki nsferowe. Pozostale parametry zgodnie zSIWZ.
Odpowiedi - Z ie zSIWZ

Dotyczy Pakie
AQL 1,0 czyli

nr 7 poz.2 Czy Zantawiaj4cy dopuSci zaoferowanie rgk.awiczek winylowych llezpudrowych o

y2szej jakoSci?

ianami prawnymi dla produl<t6w zarejestrowanych jako Srodek ochrony osobistej, kt6re
15 r., prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie zaoferowania r6wnowaznych norm

nie z SIWZ

OdpowiedZ -

Dotyczy Pakiet nr I poz.4 Czy Zamawiaj4cy dopuSci zaoferowanie rgkawiczek diagnostycznych z lateksu,

lekko w opakowaniach o jednorodnej kolorystyce, jednakze informacja o rozmiarze jest bardzo

czytelna, umies na wszystkich Sciankach opakowania, dla kazdego rozmiaru w innej kolorystyce, co

pozwoliZana iaj4cernu bez problemu rozr62ni( rozmiary?
Odpowiedl -

Dotyczy Paki urtr 2 poz.2 Czy Zamawiaj4cy dopurici zaoferowanie rgkawiczek chirut'gicznych z iateksu lekko
op akowaniach zew ngtr zny ch typu fo lia-foli a?pudrowanych

OdpowiedZ -

Dolyczy rv 2 poz.5 Czy Zamawiaj 4cy dopu6ci zaoferowanie rgkawiczek poloZniczych z lateksu

bezpudrowych, mikroteksturowanych, o bardzo niskim poziomie protein (<10pg/g), dlugoSci catkowitej 500mm

oraz gruboSci jedynczej Scianki na palcach i dloni 0,35mm*/-0,02utt, na mankiecie (czyli w najcieriszym
miejscu) 0,2 , AQL<I,5?
OdpowiedZ -

Dolyczy iadotyczqcego braku przynalehnolci do grupy kapitalowej Czy Zamawiaj4cy dopuSci

zalqczenie do oSwiadczenia o braku przynaleino(ci do grupy kapitatowej, w przypadku gdy firma nie

nale?y do grupy kapitalowej'7
OdpowiedZ -

Do wszys pakiet6w
W zwiqzkuze
obowi4zuj4 od
potwierdza lr przenikalnoSci dla substancji chemicznych tj. EN 16523 -7 oraz dla r.r,irus6w EN 374.'5.

Pragniemy i6, iz EN 374-3 i ASTM F 1671 zostaly wycofane i zast4pione, przez EN 16523-l i EN 374-

5 ikazdy t dostarczany po 20 kwietnia2}l9 r. powinien by( zgodny z obowi1zujqcymi normami.
Odpowiedf -

Pakiet 1

Poz, I
1/ Prosimy wiajqcego o dopuszczenie rgkawic mikroteksturowanych na calej por,r,ierzchtri dodatkowo
tekstu na kohcach palc6w, polimeryzowanych wewngtrznie.
OdpowiedZ -

Poz,2
l/ Prosirny o
mm.
OdpowiedZ -

ie rgkawic nieznacznier62ni4cych sig gruboSci4 konwencjonaln4 wynosz4c4 min. 0,07

- Anna Jastzebsl<a



2/ Prosiny iaj4cego o dopuszczenie rgkawic rgkawic diagnostyc:mych winylowych, bezpudrowych,

oznakowanych I{asa I zgodnie z Dyrektyw4 o Wyrobach Medycznych 93l42|EEC,I(ategoria I zgodnie z

Dyrektyw4 o Ochrony Osobistej Sgl6S6lEEC,zewzglgdu:nalZyly podczas produkcji material, kt6ry
nle stanowl oar dla kontaktu zplynami.

nie z SIWZOdpowiedZ -
3/ Prosimy wiaj4cego o dopuszczenie rgkawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).
OdpowiedZ -

Poz,6
1/ Prosimy o nie rgkawic t:ieznacznier62niqcych sig gruboSci4 konwencjonaln4 wynosz4c4 na palcu

min, 0,10+0,02

3/ Prosimy awiaj4cego o dopus;zczenie rgl<awic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm' XL).
Odpowied2 -

4/ Prosimy
byl w folig

wiaj4cego o wVjaSnienia azy wymaga aby otw6r dozui1cy opakowania rqkawic wyposazony
j4c4 przed kontaminacj 4 ze Srodowiskiem.

OdpowiedZ - , zgodnie zSIWZ

Pakiet 2
Poz,2
1/ Prosimy wiaj4cego o dopuszczenie opakowania jednostkowego podw6jnego: zewngtrzne hermetyczne,

foliowe, papierowe.

OdpowiedZ -

2/ Prosimy wiaj4cego o dopuszczenie rgkawic o dt.260-285 mm vt zale2noSci od rozmiaru, kt6ra w pelni

faftucha i zapewnia bezpieczehslwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego, o AQL < 1,0'zal<rywamanki
Opakowanie j kowe wzmocnione, podw6jne: zewngtrzne papier-fblia, wewngtrzne papierowe' Poziom

protein < 20 g potwierdzony badaniami niezalelnego laboratorium od producenta. Pakowane po 70par.

OdpowiedZ -
3/ Prosimy Za

OdpowiedZ -

e zSIWZ

OdpowiedZ -
2/Prosimy Za
Odpowiedz -

hermetyczne,
OdpowiedZ -

2/ Prosimy
konwencjona
zapewniaj4ca
dlonie.
OdpowiedZ -

ie z SIWZ

awiaj4cego o dopuszczenie poziomu AQL < 1,5

nie zSIWZ

iaj1cego o dopuszczenie rgkawic o dlugoSci min.280 mm, o poziomie protein < 58 pdg.

nie z SIWZ

lowane.
nie z SIWZ

wiaj4cego o dopuszczenie rgkawic o dlugoSci min. 280 mm, o nieznacznie r6iniqcej grubo6ci

wynosz4cej na dloni min. 0,19 mm. Powierzchnia mil<roteksturowana na calej powierzchni ,

chwytnoSi, z\New\Qtrzn4warstwa polimerow4 ulalwiajEcq nakladanie na suche i wilgotne

ie z SIWZ

4/ Prosirny awiaj4cego o dopuszczenie rgkawic o nieznacznie roZniqcej grubo6ci konwencjonalnej

wynosz4ceJ na imin. 0,19 + 0,02 mm.

OdpowiedZ -

Poz,3
1/ Prosimy iaj4cego o dopuszczenie rgkawic o dl.260-285 mm w zaleZloSci od rozmiarr, kt6ra w pelni

zakywamanl< fartucha i zapewnia bezpieczeristwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego, o niezna<:,znie

ikonwencjonalnej wynosz4cej min. na dloni 0,185 + 0,02 mm. Powiorzchniar6iniqcej
mt na calej powier;zchni , zapewniajqca dobr4 chwytnoSi. Wewngtrzna warstwa polimerowa o

strukturze si ulatwiajqcanakladanie na suche iwilgotne dlonie. AQL 5 1,0. Opakowanie zewugtrzne
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Poz.4
Prosimy zama aj4cego o clopuszczenie wysokiej klasy rgl<awicy wykonanych rv 100%, z poliizoprenu o

wewngtrznej twie polirnerowe.j o strukturze sieci, powierzchnia zewngtrzna mikrot,;ksturowana z

OdpowiedZ - ie z SIWZ

Poz. 5

Prosimy Zam
zgodnie z dos

alergii na late

aj4cego o dopuszcz:enie rgl<awic posiadaj4cych niski poziorn protein < 50 pglg rgkawir;y, co

literatur4 1u.hs\a,4 jest poziomern zapewniaj4cyrn minimalne ryzyk<> wyst4pienia objaw6w
delilcatnie teksturou,ane, o gruboSci na pojedynczej Sciirnie palc:a nrin. 0,18 mm, poprawiaj4cej

doznania we. dostgpne w lozmiarach S (6,5), M (7,5), L (8,5).

OdpowiedZ - ie z SIWZ

Po'z 6

Prosimy Zama iaj4cego o wydzielenie pozycji 6 z pakietu nr 2 do odrgbnego zetdania, co uurozliwi zlozenie
lSci wykonawc6w i Lym sarnyln wplynie korzystnie na l<onkurencyjnoSc oferty. Pragniemyoferl wigkszej i

r6wnieZ podkre 1i6, i2 opisane rgkawice zpowyLszej pozycji sq wykorzystywane do zupelnie innych procedur.
OdpowiedZ - nie zSIWZ

Fahiet.l
Foz. 1

llProsimy Za
syntetycznych

awiaj4cego o dopus:zczenie jako alternatywy rgkawic chirurgicznych ne oprenowych z strLrkturq

limerowych powlol< wewngtrznych" z zewn4trz powierzchnia clelikatnie teksturowana,, kolor
antyefleksyjny AQL po zrLpakowatriu 0,65. GruboSi na palcu 0,23 mm, na dloni min, tJ,20 mrl, na mankiecie

lugoSi min. 300 mnr. Posiadajqce mankiet rolowany z ctbszarent adhezyjnym :zapobiegaj4cymmin. 0,18 mm,
zsuwanru slg. kowaner zgodnie znotm4lSO 13485, ISO 9001 i IStO 14001 potwie:r-dzone certyfikatami

.jednostl<i not owanej. Pozbawiorre plotein lateksowych. I(olor antytefleksyjrLy, Pozbawione alccelerator6w
chernicznych - wierdzone badaniarni mezaleZnego laboratorium. Opakowanie zewn'?trz.ne helmetyczne
foliowe podciS ieniowe z dodatkowyrni tloczeniarri w listkach ulatwiaj4cymi otwieranie
OdpowiedZ - nie z SIWZ

poszerzan4 czQ

rozniaru. Obni

2/ Prosimy o

warstw4 poli

przenikalnoSi

min. 7 substa

przenikalnoSd

notyfikowanej

certyfikatern ni
nazw4 rgkawic
przenikalnie rr
przenikanie mi
opakowanie

i4 grzbietc,w4 dloni. I(olor natualnego lateksu. DtugoSi min.210-285 mnr dopasowana do

ny poziom AQL wynosz4cy 0,65 po zapakowaniu. Pallowane po 40 prlr.

zenie jako alternatywy rgkawice chirurgiczne, poJiizoprenowe bezpudrowe z wownQtrznE

o strukturze sieci lub r6wnowa2n4, porvielzchnia zewngtrnta miktoteksturowilna, AQL

zalelnego laboratorium od producentazatqczonym do ofelty z jasno oz:,naezonq na dokumencie
ktdrych one dotyczqr), dlugoSi min.2.90 mm. Sila zrywetnia po starzeniu 16,7Nf. Przebadane na
. 25 substancji chernicznych (bez cytostatyl<6w) zgodnle z EN 16523-]i otaz badanie na
25 lek6w cytostaty'cznych zgodnie z ASTM D 6978. Manl<iet rolowany ztaimq adhez:.yjn4,

henmetycznLe foliowe podciSnieniowe z dodatkowymi tloczeniruni w listkach

max. 0,65,

opakowanie

izowane radiacyjnie, anatolniczne zposzerzonE czESctq glzbietow4 dloni, mankiet rolowany,

nglrzne hermetyczne foliowe z wycigciern w listl<u utatwiaj4cym otwieranie, gruboS<! na palcr-r

0.25+ 0.02mm, na dloni min,0,20 rnrn, namanl<iecie min.0, l7 mm, d.lugoSi nin.27(l-285 mm dopasowana do

rozmlaru, ia na przenikalnoiii dla wirus6w zgodnie z ASTM F 1671 lub rt6wnowa2nq, badania na

ji chemiczny'ch zgodnie z El,l-374-3 lub r'6wnowa2n4 (rlokumernt z wynikami badaf dla

i na co rrajrnniej I poziomie ochlony wydany przez jednostkg notyfikowan4), badania na

tatyk6rv zgodnie z ASTM D6978 (raport z wynikami badari). Cerlyfikat CE jednostki

rso 1400i i
5,5-9,0

la Slodka ochrony osobistej kategorii Iil. Produkowane: zgodnie znonnE ISO 13485, ISO 9001,

SAS 18001 potwierdzone cerlyfikatami jednostki notylikowanrj. Opallowanie 40 par. Rozniary

OdpowiedZ - ie zSIWZ

Poz.2
1/ Prosirny iaj4cego o dopus:zczenie jako altei"natywy rgkawice cl.rirurgiczne, jasnobrqzowe lateksowe
bezpudrowe z ktur4 syntety<>znych polimerowych powlok wewngtrznych, z ,zewnqtt'z antypoSlizgovre,
Sr'ednia gru pojedynczerj Scianki palca min. 0,23 -0,24 mm, dloni min. 0,20 r-nm, mankietu min. 0,14 urrn.

po zapakolvaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatorniczne, $r'edni poziom plotein < 50 ug/gObnizony AQ
rgkawicy oraz dania na zawafioic glownych alergen6w lateksowych metod4 lrlTlcit (potwierdzony
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utatwia.j4cymi wieranie. Celtyfilcat CE jednostki notyfikowanej dla Srodka ochrony osobiste;j kategorii III. Kod
EAN na opa iu jednostkowymr i dyspenserze. Opakowanie 50par. Rozniary 5,5-9r,0.
OdpowiedZ - ie zSIWZ

2/ Prosimy wiaj4cego o dopuszczenie jalco alternatywy r'gkawice c:hirurgiczne, P6lsyntetyczne: lateksowo-
rstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, we'wn4tlz silikono'wane, ;rokrytenitrylowe, trirj

pfzecl jowynn CPC, Srednia grr-rbodi pojedynczej Scianl<i palca rnin. 0,25 urm, clloni rnin, 0,20 mm,
mankietu min. l9 mm., A,QL po zapal<owaniu 0,65, sterylizowane ladiacyjnie, anatorniczne, poziom protein <

, mankiet rolorvan'y z widocznyni podluznymi i poprzecznym i wzmor;nieniami, opakrrwanie50 ug/g rgkawi
zewngtrzne her fc,liowe pc,dciSnieniowe z dodatkowymi tlocze:niami w listkach ulatra,iaj4cymi
otwieranie, ia na prze:nikalno6i cytostatyk6w zgodnie z ASTM D 6978lub ASTI\4 F739 (raport z

wynikami ). Certyfikat CE jeclnostki notyfikowanej dla Slodlca ochtony osobistej kategorii III. Opakowanie
50par. llozmi
OdpowiedZ -

55-90

Poz.3
l/ Prosimy wiaj4cego o dopuszczenie rqlcawic zzewnytrz wyrowrLan4 povrierzchnia pozwalajEcana
bezprobl
suche iwilgotn
mankietu min. 13 mm. Wewn4trz 100%o czysty liofilizowany Aloe Ve,t'a Gel Coating (nar,vilZajqcy such4
sk6rg). Manki rozszerzany, rolor,virny, zapobiegaj4cy zsuwaniu sig. Wzmocniony material zapobiega

tnnozielone, idealne jako spodnia warstwa do identyfikowania rnilcloperforacji i innychrozrywaniu. Ci
naruszefr. Posi Lj4cych obniZony proziom AQL po zapakowaniu 0,65, oraz poziorn plotein S 50 pglg.
OdpowiedZ ie z SI'WZ
2/ Prosimy iaj4cego o dopuszczenie wysokiej klasy rgkawicy p6lsyntetycntej, lateksowo-nitrylowej,

calkowicie syr ej na stykrr :z dloni4 uZytkownika, dodatkowo pokrytej warst,,.v4 silil<onu, oraz CPC, z

zewnqtrz izgowe, milcrotel<sturowane, z dodatkowil powlol<4 zniq:l<czaj4oq Neu -Thera (zawiera

ie zSIWZ

zgodnie z w1,r1eg|.r. art. 38 ust, 2 ustawy z dniaj2-9 stycznia 2004 rokLr Prawo lZam6wieri

Dz. U, z 2018 t, poz. 1986 z p<i2n. zm.), stanowisko ZarrawiajE:ego zostalo ro:zeslane do

wszystkich wc6w, kt6ryrn przekazano SIWZ;,

Zanawtaj4cy

DYR
isarnodzi

Zakladu

:zakladanie podw6jne, polimeryzowanych od strony wewngtrznej, ulatrviaj4cych zakladanie na

dlonie. Srednia gruboSi pojedynczej Scianki palca max. 0,20 mm, dloni min. 0,160 rnrn,

itaming 85 iglukonolal<ton). Posiadaj4ca nizszy poziom AQL0,65, oraz poziom protein < 50

boS6 po-iedyncze.j Scianki palca 0,25 mm, dloni rrin. 0,2Ct rnm, rnanl<ietu min. 0,19 mm.

Posiadqj4ca iet z dodatko\4rym wzmocnieniem w postaci rolowanja oraz vtidocznym systemelri podtuZnych

i poprzecznych wzmocnieri, zaytobir>gaj4cych zsuwaniu manl<ietu nawel. podczas dlugic,h procedur,

Odpowied2 nte zSIWZ

Dotvczv Pal< 60 poz. I
Czry Zamawiaj odst4pi od wymogu posiadania rlormy EN566 -7 prz.ez fartr"rchy chirurgiczne?
Pozostale no zgodnie z zaptsami SIWZ.

OdpowiedZ -

gliceryng, pro

pglg. Srednia

Infonnujemy,

Publicz:nych (t
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