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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 27/2022 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, 

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych.  

 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. poz. 1-3) 

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości pojedynczej 

ścianki na palcu 0,11 +/- 0,01 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawiczki o proponowanej grubości pojedynczej ścianki na palcu pod 

warunkiem spełnienia pozostałych wymaganych parametrów technicznych wskazanych w załączniku 

nr 2 do SWZ. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. poz. 4) 

„Czy Zamawiający dopuści rękawiczki w rozmiarach M i L?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga rękawiczek foliowych w rozmiarach S, M i L. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (SWZ rozdział XVIII, kryterium – potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar 

odpowiednich norm jakości) 

„Czy Zamawiający dopuści następujące dokumenty na potwierdzenie spełnienia norm dla punktacji 

40%: certyfikat wystawiony przez jednostkę niezależną lub raport z badań wykonanych przez 

niezależną jednostkę?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści certyfikat wystawiony przez jednostkę niezależną na potwierdzenie spełnienia 

wymaganych przez Zamawiającego norm dla punktacji 40%. 

W przypadku raportu z badań wykonanych przez niezależną jednostkę, Zamawiający na 

potwierdzenie spełnienia wymaganych przez Zamawiającego norm dla punktacji 40% dopuści taki 

dokument, pod warunkiem, że autorem takiego raportu będzie jednostka niezależna (nie producent  

i nie dostawca) i będzie zawierał on opis oferowanej rękawiczki nitrylowej i jej jednoznaczną 

identyfikację. 

 

 

 


