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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/1/43/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę rękawic i osłonek medycznych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Pakiet 1 poz. 5 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania 
rękawic niechlorowanych i niesilikonowanych z wewnętrzną warstwą bezlateksową, polimerowaną,  
o grubości odpowiednio: 0,33mm – palec, 0,24 mm – dłoń, 0,20 – mankiet. 
Pragniemy zwrócić uwagę, że opis wskazuje na konkretny produkt określonego producenta, co stanowi 
naruszenie fundamentalnych zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 i 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Tym samym Zamawiający uniemożliwia możliwość ubiegania się o zamówienie innym 
wykonawcom, posiadającym w swojej ofercie wyroby o identycznych właściwościach użytkowych  
i jakościowych, a którzy to wykonawcy mogą zaoferować oferty konkurencyjne cenowo. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rękawic o parametrach wskazanych  
w pytaniu. Operacje ortopedyczne są długotrwałymi zabiegami, dlatego Zamawiający stara się 
zminimalizować ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Silikonowanie zabezpiecza zarówno operatora 
jak i pacjenta przed bezpośrednim kontaktem z latexem, który jest jednym z podstawowych alergenów. 
 
Pytanie nr 2: Pakiet 1 poz. 6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic 
niechlorowanych i niesilikonowanych z wewnętrzną warstwą bezlateksową, polimerowaną,  
z mankietem z rolowanym brzegiem (bez opaski przylepnej). 
Pragniemy zwrócić uwagę, że opis wskazuje na konkretny produkt określonego producenta, co stanowi 
naruszenie fundamentalnych zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 i 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Tym samym Zamawiający uniemożliwia możliwość ubiegania się o zamówienie innym 
wykonawcom, posiadającym w swojej ofercie wyroby o identycznych właściwościach użytkowych  
i jakościowych, a którzy to wykonawcy mogą zaoferować oferty konkurencyjne cenowo. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do zaoferowania rękawic niechlorowanych  
i niesilikonowanych z wewnętrzną warstwą bezlateksową, polimerowaną, z mankietem z rolowanym 
brzegiem (bez opaski przylepnej). 
 
Pytanie nr 3: Pakiet 1 poz. 7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic  
z mankietem z rolowanym brzegiem o długości do 295 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do zaoferowania rękawic z mankietem  
z rolowanym brzegiem o długości do 295 mm. 
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