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   Opole Lubelskie, dnia 8 listopada 2017 roku 
A.AT.381/13/2017 
 
                                                                               Wszyscy Wykonawcy, 
  uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu 
   
  
Dotyczy:   postępowania pn. Dostawa rękawic chirurgicznych i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego 
Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a. 
 
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Opolu Lubelskim informuje, że w postępowaniu przetargowym  
na dostawę rękawic chirurgicznych i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z 
siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a. wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiającego udziela 
następujących odpowiedzi: 

 
Pytanie nr 1, Pakiet 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z poziomem protein 150 µg/g? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 2, Pakiet 2   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawice wewnętrznie chlorowanych z teksturą na końcach 
palców, poziomem AQL 1,5 przy zachowanych pozostałych parametrach? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 3, Pakietu 1 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania rękawice diagnostyczne, z lateksu, lekko 
pudrowane, niejałowe, pasujące na obie dłonie. Zawartość protein <70μg/g, z lepszym poziomem szczelności 
AQL 1,0. Spełniające wymagania stawiane w normach EN 455; EN 420. Mankiet zakończony równomiernie 
rolowanym rantem. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat.III. op.  
a 100 szt. 
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanych w pytaniu rękawic.  
 
Pytanie nr 4, Pakiet 2 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania wysokiej jakości rękawic diagnostycznych,  
z nitrylu, bezpudrowanych, z wewnętrzną warstwą polimerową, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. 
Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Poziom AQL ≤1,0. Zgodnie z normami /EN 455-
1,2,3,4. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg  EN 374, będących wyrobem 
medycznym klasy I i środkiem ochrony osobistej Kategorii III, posiadających badania niezależne na przenikanie 
substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 na ponad 25 substancji chemicznych (z czego min. 18 na 
poziomie min. 2) oraz na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F-1671, według normy EN 374-1 
określonych jako rękawice wodoodporne o niskiej odporności chemicznej (polega to na tym, że w badaniach 
na przenikanie substancji chemicznych wymienionych w załączniku A do normy, będących bardzo silnymi 
substancjami nie stosowanymi w placówkach służby zdrowia, nie uzyskano min. 2 poziomu ochrony dla 
minimum 3 substancji z ww. załącznika). 
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanych w pytaniu rękawic. 
  
Pytanie nr 5, Pakiet 5 
Prosimy o wyjaśnienie czy rękawiczki ortopedyczne mają być sterylizowane radiacyjnie? 
Odp. Zamawiający dopuszcza rękawiczki ortopedyczne sterylizowane radiacyjnie, ale nie stawia takiego 
wymogu. 
 
Pytanie nr 6, Pakiet 14 
Czy Zamawiający w Pakiecie 14 dopuści płatki nasączone alkoholem izopropylowym 70%, wykonane z 
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wysokogatunkowej włókniny 70 gr/m3, wymiary gazika złożonego 3,5x4cm, rozłożonego:9x12cm, wymiary 
saszetki 7x7cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanych w pytaniu płatków. 
 
Pytanie nr 7, Pakiet 6 - Pozycje 1-2.  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z gazy bawełnianej w kształcie kuli 
posiadającego element kontrastujący w promieniach rtg – pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanych w pytaniu opatrunków. 
 
Pytanie nr 8, Pakiet nr 12 - Pozycja 1.  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku, którego warstwa kontaktowa z raną wykonana 
jest z polipropylenowej dzianiny natomiast jego przeciwna strona jest zakryta wodoszczelną folią 
polipropylenową, na której znajduje się warstwa hydrofobowej polipropylenowej włókniny w rozmiarze 7,5 
cm x 7,5 cm – pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 9, Pakiet nr 12 - Pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku, którego warstwa kontaktowa z raną wykonana 
jest z polipropylenowej dzianiny natomiast jego przeciwna strona jest zakryta wodoszczelną folią 
polipropylenową, na której znajduje się warstwa hydrofobowej polipropylenowej włókniny w rozmiarze 10 cm 
x 10 cm – pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 10, Pakiet nr 9 poz. 6 
Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 11, Pakiet 4, pozycja 1-6 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe pudrowe o poziomie protein 
lateksu max 89µg/g o grubości w strefie palca 0,16mm +/- 0,02mm; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 12, Pakiet 4, pozycja 7-12 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne  o poziomie 
protein lateksu max 33µg/g; grubości na palcu 0,22mm +/- 0,02mm i długości minimalnej dla rozmiaru 6.00 – 
280mm; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 13, Pakiet 5, pozycja 1-6 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe pakowane w systemie Double 
Gloving, gdzie rękawica spodnia  w strefie palca ma 0,18mm +/- 0,03mm, na dłoni 0,10mm; rękawica 
wierzchnia na palcu 0,21mm +/- 0,02mm, dłoni 0,17mm +/- 0,02mm; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 14, Pakiet 14 
Czy Zamawiający dopuści płatki włókninowe w rozmiarze 65x30mm? 
Odp. TAK 
 
Pytanie nr 15, Pakiet 19 
Czy Zamawiający dopuści żel znieczulający, w którym 100ml żelu zawiera: 
Chlorowodorek lidokainy  2.000 g 
Glukonian Chlorheksydyny  0,050 g 
Hydroksybenzoesan metylu  0,060 g 
Hydroksybenzoesan propylu  0,025 g? 
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Odp. NIE, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 16, Pakiet 19 
Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 5ml? 
Odp. TAK, lecz skład chemiczny wg SIWZ zadania 19. 
 
Pytanie nr 17, Pakiet 1 poz. 1-3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o  zawartości protein 85 g/g, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 18, Pakiet 2 poz. 1-3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1,5, wewnątrz chlorowanych, 
teksturowanych jedynie na końcówkach palców? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 19, Pakiet 4 poz. 1-2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości całkowitej 260mm, zapakowanych  
w opakowanie papierowe od środka pokryte folią co dodatkowo zabezpiecza przed utratą sterylności? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 20, Pakiet 4 poz. 3-5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości całkowitej 270mm, zapakowanych  
w opakowanie papierowe od środka pokryte folią co dodatkowo zabezpiecza przed utratą sterylności? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 21, Pakiet 4 poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic zapakowanych w opakowanie papierowe od środka 
pokryte folią co dodatkowo zabezpiecza przed utratą sterylności? 
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic pakowanych w sposób opisany w pytaniu. 
 
Pytanie nr 22, Pakiet 4 poz. 7-8   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie protein lateksowych ≤50 g, grubości 
palca 0,20mm±0,02, długości całkowitej 260mm, zapakowanych w opakowanie papierowe od środka pokryte 
folią co dodatkowo zabezpiecza przed utratą sterylności? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 23, Pakiet 4 poz. 9-11.   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie protein lateksowych ≤50 g, grubości 
palca 0,20mm±0,02, długości całkowitej 270mm, zapakowanych w opakowanie papierowe od środka pokryte 
folią co dodatkowo zabezpiecza przed utratą sterylności? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 24, Pakiet 4 poz. 12.   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie protein lateksowych ≤50 g, grubości 
palca 0,20mm±0,02, długości całkowitej 280mm, zapakowanych w opakowanie papierowe od środka pokryte 
folią co dodatkowo zabezpiecza przed utratą sterylności? 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 25 - dotyczy umowy. 
Czy Zamawiający mógłby dokładnie określić, jaki procent przedmiotu umowy zostanie na pewno 
zrealizowany? 
Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić realizacji umowy - podane ilości oszacowano na podstawie zużycia z 
poprzedniego okresu rozliczeniowego. 
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Pytanie nr 26 - dotyczy umowy. 
Czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy? 
Odp. TAK 
 
Pytanie nr 27 - dotyczy umowy. 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego 
kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma 
miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia 
zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 28 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „opóźnienia” na „zwłoki” w § 8? 
Odp. NIE 
 
Pytanie nr 29 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 8 ust. 2 pkt. 1) ppkt. b) poprzez nadanie mu następującej treści: „z 
tytułu zwłoki w dostawie zamówionej partii w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części 
zamówienia”? 
Odp. NIE 
 
Pytanie nr 30, Pakiet 1   
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższym pakiecie rękawic w I kategorii Środka 
Ochrony Indywidualnej spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ. 
Odp. NIE, wymagamy kat. III 
 
Pytanie nr 31, Pakiet 2  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższym pakiecie rękawic pakowanych a’200 
sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.  Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w 
korzystniejszej dla Zamawiającego cenie. 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 32, Pakiet 3  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższym pakiecie rękawic o poziomie AQL 
równym 1.5 standardowym dla tego typu rękawic. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 33, Pakiet 4 poz. 1-12 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższym pakiecie rękawic w opakowaniu: 
papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane - gwarantującym sterylność produktu i niezmienność 
parametrów technicznych oraz zgodnym z przepisami regulującymi zasady opakowaniowe wyrobów 
medycznych? 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 34, Pakiet 4 poz. 7-12  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach rękawic o długości min. 
285 mm. Różnica ta nie wpływa na komfort bezpieczeństwa pracy ich użytkownika i równie skutecznie 
zapewnia dobre przyleganie, dopasowanie i nierolowanie w dół podczas zabiegu operacyjnego. 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 35, Pakiet 5 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższym pakiecie rękawic o grubościach 
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zarówno rękawicy wewnętrznej jak i zewnętrznej: palec 0,20-0,21 mm i na dłoni 0,19-0,20 mm. Rękawice te  
odporne są na uszkodzenia mechaniczne, jednocześnie zapewniając bardzo dobrą chwytność i wrażliwość 
dotyku. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 36 - dotyczy treści umowy 
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 4 ust. 5 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania 
umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana 
umowy nastąpi w formie aneksu.” 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 37 - dotyczy treści umowy 
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 5 ust. 3 o następującej treści: „W przypadku opóźnienia 
Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, 
Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego 
zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający 
nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.” 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 38 - dotyczy treści umowy 
Prosimy o wykreślenie zapisu § 10 projektu umowy. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 39, Zadanie nr 19  
Czy Zamawiający dopuści równoważny żel o składzie: 100g sterylnego żelu  zawiera:Lidocaine HCL 2,000 g, 
Chlorhexidine Gluconate Sol. 0,05 g, Methyl Hydroxybenzoate 0,10 g, Propyl Hydroxybenzoate 0,10 g, 
Hydroxyethyl Cellulose, Propylene Glycol, Purified Water. 
Odp. NIE, zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga aby w składzie żelu znajdowało się 0,25 g Chlorhexidine. 
 
Pytanie nr 40, Pakiet 1 poz.3  
Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli rękawice 
zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III tak jak w poz. 1 i 2? 
Odp. TAK, Zamawiający miał na myśli kat. III. 
 
Pytanie nr 41, Pakiet 2 poz.1-3  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych jako medyczne  
i ochronne kategorii III, przebadanych według metodologii opisanych w normach wymienionych w SIWZ  
i spełniających wymagania norm EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2),2,3 tj. w zakresie będącym podstawą 
do uzyskania certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla Środka ochrony osobistej kategorii  
III ? 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 42, Pakiet 2 poz.1-3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o dobrej 
wrażliwości dotykowej, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, oznakowane jako wyrób 
medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. 
AQL<1,5. Zgodne z normami EN 455, EN 374-1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2), -2, -3, EN 420 – informacja na 
opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk. 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 43, Pakiet 3 poz.1-3  
Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, niejałowych, bezpudrowych, jednorazowego użytku, 
wykonanych z polichlorku winylu (bezlateksowe). Poziom AQL ≤1,5. Rękawice medyczne zgodne z normą EN 
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455 1,2,3,4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz  posiadające kategorię I zgodnie z Dyrektywą o 
Środkach Ochrony Osobistej 89/686/EEC. 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 44, Pakiet 4 poz.1-6  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy 
określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 
i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet 
fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Powierzchnia zewnętrzna 
mikroteksturowa, wewnątrz gładka. Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne papierowe foliowane, 
wewnętrzne papierowe. Poziom protein < 30 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od 
producenta. 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 45, Pakiet 4 poz.1-6  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości rękawic min. 278 mm. 
Odp. TAK. 
 
Pytanie nr 46, Pakiet 4 poz.1-6  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości rękawic min. 289 mm. 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 47, Pakiet 4 poz.1-6  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania zewnętrznego hermetyczne foliowe podciśnieniowego z 
dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 48, Pakiet 4 poz. 7-12  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy 
określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 
i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet 
fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Powierzchnia mikroteksturowana, 
zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie 
na suche i wilgotne dłonie. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od 
producenta. 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 49, Pakiet 4 poz. 7-12  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic  posiadających powierzchnię zewnętrzną 
mikroteksturowaną, zapewniającą dobrą chwytność, wewnętrzną warstwa polimerową (poliuretanową)  o 
strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie. 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 50, Pakiet 4 poz. 7-12  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniącej grubości na palcu wynoszącej  0,21 ± 
0,01 mm. 
Odp. TAK. 
 
Pytanie nr 51, Pakiet 5 poz.1-6  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy lateksowej bezpudrowej koloru brązowego 
(antyrefleksyjna) do zabiegów ortopedycznych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnętrzna 
warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Wzmocnione o dużej 
elastyczności, szczególnej wytrzymałości i zwiększonej grubości wynoszącej w obszarze palca 0,32 mm, na 
dłoni i mankiecie ≥ 0,21 mm. Długość min. 295 mm. Zawartość protein < 30 μg/g rękawicy. Wytrzymałość 
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min. 26 N. Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65. Opakowanie zawierające parę rękawic 
pakowaną w opakowanie podwójne foliowe podciśnieniowe, składane, hermetyczne. 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 52, Pakiet 5 poz.1-6  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych w systemie 
podwójnego zakładania o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej na całej powierzchni zapewniającej 
dobrą chwytność oraz wewnętrznej warstwie polimerowej o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie. AQL < 
1,0. Długość rękawic min. 260/270 – 285 mm - dopasowana od rozmiaru. Grubość palca rękawicy 
wewnętrznej min. 0,17 mm.  Mankiet anatomicznie prosty wzmocniony rolowanym brzegiem. Komplet 
dwóch par pakowanych osobno w hermetyczne, foliowe opakowania. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony 
badaniami niezależnego laboratorium od producenta. 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 53, Pakiet 19  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego 
żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine 
hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania 
pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii,  
w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym 
opakowaniu papier-folia? 
Odp. NIE, wg SIWZ zawartość Chlorhexidine 0,25%. 
 
Pytanie nr 54, Pakiet 19  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy żel do cewnikowania ma być pozbawiony parabenów m.in. Methyl 
Hydroxybenzoate i Propyl Hydroxybenzoate, które są substancjami alergennymi? 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 55, Pakiet 19  
Czy Zamawiający oczekuje aby w przypadku stosowania oferowanego żelu do wprowadzania cystoskopu, żel 
zachowywał pełną przejrzystość i nie utrudniał widoczności? 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. Skład chemiczny wg SIWZ. 
 
Pytanie nr 56, Pakiet 19  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? 
Pragniemy nadmienić iż zalecana przez EU skuteczna dawka sterylizacji radiacyjnej powoduje zaburzenia 
struktury łańcuchów i zwiększenie lepkości produktu, natomiast niższa dawka sterylizacji nie zapewnia 
sterylności produktu i nie jest  zgodna z rekomendacją EU. 
Odp. Zamawiającemu chodziło o sterylny żel, bez dokładnego sprecyzowania metody sterylizacji. 
 
Pytanie nr 57, Pakiet 1, poz. 1-3  
Prosimy o dopuszczenie rękawic z zawartością protein poniżej 150µg/g. 

Odp. NIE, zgodnie z SIWZ zawartość protein  50. 
 
Pytanie nr 58, Pakiet 1, poz. 1-2  
Prosimy o dopuszczenie rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej 
kat. I. 
Odp. NIE, wg SIWZ kat. III 
 
Pytanie nr 59, Pakiet 2, poz. 1-3  
Prosimy o dopuszczenie rękawic chlorowanych, bez wewnętrznej warstwy polimerowej. 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 60, Pakiet 2, poz. 1-3  
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Prosimy o dopuszczenie rękawic o gładkiej powierzchni, z teksturą na końcach palców. 
Odp. NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 61, Pakiet 2, poz. 1-3  
Prosimy o dopuszczenie rękawic z poziomem AQL=1,5. 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 62 - dotyczy postępowania 
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz 
„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z 
późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej 
do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? 
Odp. W stosunku do Zamawiającego nie prowadzi się postępowania upadłościowego. Na chwilę obecną  
w stosunku do Zamawiającego nie aktualizują się przesłanki niewypłacalności oraz zagrożenia wypłacalności. 
 
Pytanie nr 63 - dotyczy postępowania 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
- weksla in blanco wraz z deklaracją; 
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego 
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w 
przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub 
upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy 
związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec 
Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych 
masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania 
umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. 
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe 
(Dz.U.60.535 z późn. zm.). 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczeń cywilnoprawnych. 
 
Podpisy komisji przetargowej: 

1. Mirosław Sempoch  …………………………………………… 

2. Marzanna Listoś       …………………………………………… 

3. Mirosław Ciszewski  …………………………………………… 
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