
 

Wrocław, 26.04.2019 r. 
Nr sprawy: USK/DZP/PN-83/2019 
 

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (1) 
 

 
Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic 
jednorazowych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i pkt IX ppkt. 1, 2 SIWZ 
informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje: 
 

Zapytanie nr 1  
Pozycja 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpudrowej, sterylnej rękawicy chirurgicznej, neoprenowej z 
prostym mankietem z opaską samoprzylepną, powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną, chlorowaną i 
silikonowaną, powierzchnią wewnętrzną pokrytą poliuretanem oraz silikonowaną, grubość na palcu 0,185 mm? 
Badania na przenikalność min. 18 cytostatyków. Opakowanie foliowe bez teksturowanego listka. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
Prosimy o odstąpienie od wymogu badań na 4- rzędowe środki czyszczące i 70% izopropanol. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ  
 
Zapytanie nr 2  
Pozycja 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpudrowej, sterylnej rękawicy chirurgicznej o poziomie 
białek poniżej 30 µg? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź  
Zgodnie z SIW 
 
Zapytanie nr 3 
Pozycja 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpudrowej, sterylnej rękawicy chirurgicznej, lateksowej, z 
powierzchnią wewnętrzną pokrytą poliuretanem i silikonowaną? Grubość na palcu 0,185 mm, na dłoni 0,175 
mm, na mankiecie 0,165 mm, poziom białek (test Modified Lowry) poniżej 30μg/g rękawicy, AQL 1,0. Zgodna z 
normą EN-455 części: 1-4, EN- 374 części 1-3, EN 388, EN 420. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM 
F 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i sprzęt ochrony osobistej.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ 
 
Zapytanie nr 4 
Pozycja 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie chirurgicznej rękawicy z prostym mankietem z opaską 
samoprzylepną z  powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną, chlorowaną i silikonowaną, powierzchnią 
wewnętrzną pokrytą poliuretanem i silikonowaną, zawartość protein <30μg/g, AQL 1? Rękawice sterylizowane 
radiacyjnie, kształt anatomiczny. Opakowanie foliowe bez teksturowanego listka. Pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
Zapytanie nr 5 
Pozycja 4 



 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie chirurgicznej rękawicy lateksowej bezpudrowej z prostym man-
kietem, z  powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną i chlorowaną, powierzchnią wewnętrzną chlorowaną, 
zawartość protein <30μg/g, AQL 1? Rękawice sterylizowane radiacyjnie, kształt anatomiczny. Opakowanie fo-
liowe bez teksturowanego listka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
  
W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w 
treści oferty. 
 
Pouczenie: 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)       
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