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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 9/2019 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum 

Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. część nr 7, poz. 1-3) 

„Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic z poziomem AQL = 1.5, pozostałe parametry 

bez zmian.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści rękawic z proponowanym poziomem AQL. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 8, poz. 1) 

„Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic: 

Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, z rantem, pasujące na obie dłonie. Długość min. 

240 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,07mm (+/- 0,01 mm). AQL 1,5. Przebadane na 

przenikalność wirusów wg ASTM F 1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Podwójnie 

oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii I zgodne z normą EN-455-1, 2, 

3, 4. Rozmiar S, M, L, w opakowaniu 100 szt.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanej grubości pojedynczej ścianki palca, natomiast  

w kwestii dopuszczenia rękawic o poziomie AQL 1,5, Zamawiający odsyła do kryteriów oceny ofert  

w tej pozycji, gdzie wskazanie poziomu AQL jest jednym z nich.  

Ponadto Zamawiający wymaga rękawic odpornych na przenikalność substancji chemicznych wg 

normy EN-374-3 lub EN 16523-1:2015, a badania z jednostki niezależnej od producenta, 

potwierdzające powyższy fakt należy obligatoryjnie złożyć wraz z ofertą, jako dokument 

potwierdzający, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego (SIWZ, IX. Wykaz 

oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, pkt. 1, lit. d, podpunkt 2). 



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

       

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 7, poz. 1-3) 

„Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 szt. z jednoczesnym 

przeliczeniem ilości opakowań.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 7, poz. 1-3) 

„Czy zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10 mm (±0,01mm) oraz poziomem AQL 

1,5?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanej grubości na palcu, natomiast nie dopuści rękawic  

z proponowanym poziomem AQL. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 8) 

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,08mm oraz 

poziomem AQL 1,5?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanej grubości na palcu, natomiast w kwestii dopuszczenia 

rękawic o poziomie AQL 1,5, Zamawiający odsyła do kryteriów oceny ofert w tej pozycji, gdzie 

wskazanie poziomu AQL jest jednym z nich.  

 

 

 


