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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 10/17
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych
odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego.
Pytanie nr 1 (część nr 5, poz. 1-3)
„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki palca 0,10-0,12mm i pozostałych
parametrach niezmienionych?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści rękawice o proponowanej grubości pojedynczej ścianki palca.
Pytanie nr 2 (część nr 5, poz. 1-4)
„Czy badania na przenikalność wg ASTM F1671, których wymaga Zamawiający mają być nie starsze
niż z 2016 r.?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga badań na przenikalność wg ASTM F1671 nie starszych niż z 2016 r.
Pytanie nr 3 (część nr 5, poz. 4)
„Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,0? Rękawice o poziomie AQL 1,0 gwarantują
wyższą jakość, lepszą szczelność a zarazem są bardziej bezpieczne? Im niższy poziom AQL, tym
mniejsza ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.
Czy Zamawiający dopuści rękawice dopuszczone do kontaktu z żywością (co zostanie potwierdzone
deklaracją producenta) i pozostałych parametrach niezmienionych”
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuści rękawice o proponowanym poziomie AQL 1,0 oraz dopuszczone do kontaktu
z żywnością potwierdzonym przez producenta (deklaracja).
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Pytanie nr 4 (część nr 5, poz. 1-3)
„Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów wymaga załączenia
certyfikatu jednostki niezależnej dopuszczającego rękawice do kontaktu z żywnością, badań na
przenikalność wg EN374-3, oraz ASTM F1671?”
Odpowiedź:
W zakresie kontaktu z żywnością rękawic, Zamawiający dopuści potwierdzenie producenta
(deklaracja), jak również certyfikat jednostki niezależnej. W zakresie badań na przenikalność wg EN
374-3 oraz ASTM F1671, Zamawiający wymaga badań potwierdzonych certyfikatem nie starszych niż
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z 2016 r.
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