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dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego.  
Numer sprawy: ZLA-ZP-752w/44/13 
/odpowiedź do SIWZ/ 
 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. działając na podstawie 
art.38 ust.1i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z 
dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ 
 
Firma XXXXXXXXXXXX jako zainteresowana postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwraca się do Zamawiającego z pytaniem: 
 
Pytanie nr 1 – dotyczy Części G poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe pakowane w op. a 100 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe pakowane w op. a 100 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości 
 
Pytanie nr 2 – dotyczy Części G poz. 1: 
Czy Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych nitrylowych podwójnie 
zarejestrowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III? Pragniemy 
nadmienić, iŜ podwójne oznakowanie umoŜliwia legalne stosowanie rękawic medycznych w 
zastosowaniach nie związanych z kontaktem z pacjentem, ale związanych z koniecznością 
ochrony personelu przed zagroŜeniami biologicznymi (kontakt z materiałem biologicznym 
pacjenta) i chemicznymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga rękawic spełniających wymagania określone w ustawie o Wyrobach 
Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U 107.poz.679). Zamawiający jest placówką medyczną. 
Rękawice będą uŜywane przez personel medyczny. 
 
 
Pytanie nr 3 – dotyczy Części G poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści w Pozycji 4 rękawice nitrylowe o pozostałych parametrach 
niezmienionych? 
Dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu a jednocześnie pozwoli 
Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy 
zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych, gwarantując jednocześnie 
wyŜszy poziom ochrony. 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje zakup zgodnie z treścią SIWZ 



 
 
Pytanie nr 4 – dotyczy Części G poz. 3: 
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga rękawic pakowanych po 50 szt. (25 par), 
tj. łącznie 750 par czy po 50 par, tj. łącznie 1500 par? Rękawiczki jałowe są pakowane parami 
i jest to najmniejsza ilość handlowa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga rękawic pakowanych po 50 par, tj. łącznie 1500 par. 
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