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Nr. rej.: ZPU.27.2019 

 

DO WYKONAWCÓW 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy:  postępowania na „sukcesywne dostawy rękawiczek laboratoryjnych”. 
 
Tryb postępowania:  

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu 
nie stosuje się. 

 
 

WYJAŚNIENIE, ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA 

Niniejszym Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem oznaczonym znakiem 

sprawy DZP.220.44.2019 PK  na „sukcesywne dostawy rękawiczek laboratoryjnych” wpłynęło pytanie dotyczące 

treści zaproszenia, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

1. Pytanie 1:   
Dotyczy poz. 5 -Rękawiczki nitrylowe typu KIMTECH SCIENCE BRAND – Sterling Nitrile Xtra. 

Uprzejmie informujemy, iż ww rękawiczki nie są dostępne w opakowaniach po 50 szt. 

Dostępne są u producenta tylko w opakowaniach 100 szt (dla rozmiarów S, M, L) natomiast dla rozmiaru XL 

w opakowaniu 90 szt. W związku z tym prosimy o zmianę w zapisie specyfikacji formularza asortymentowo-cenowego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 do zaproszenia - 
formularz asortymentowo-cenowy, która otrzymuje zastępujące brzmienie: 
 
JEST: 
Poz. 5  
Rękawiczki nitrylowe typu KIMTECH SCIENCE BRAND – Sterling Nitrile Xtra,  oburęczne, niesterylne, bezpudrowe, 
wolne od lateksu, teksturowane końcówki palców, mankiet rolowany. Grubość na palcu nie mniej niż 0,10 mm, dłoni 
nie mniej niż 0,08 mm, mankiecie nie mniej niż 0,07 mm, długość 300mm. Wytrzymałość na rozciąganie 42 MPa 
(przed starzeniem) / 38 MPa (po starzeniu), wydłużenie przed starzeniem 650%, 550% po starzeniu. Spełniające 
normy EN 455, EN 374. Posiadające właściwości antystatyczne, przetestowane i zgodne z normą EN 1149-5. 
Zapewniające ochronę antywirusową zgodnie z normą ISO 16604 B:2004. EN374-1:2003 dla niewielkich zagrożeń 
chemicznych i EN374-2:2003 kat.3 przeciw mikroorganizmom. Czas penetracji dla wybranych zagrożeń chemicznych 
(minuty): 50% NaOH (>480), 50% H2SO4 (>480), 30% HCl (240-480), 70% 2-propanol (60-120), 99% DMSO (10-30), 
kolor biały, op. a'50 szt., rozm.: S, M, L, XL 
 

ZMIENIONO NA: 
Poz. 5  
Rękawiczki nitrylowe typu KIMTECH SCIENCE BRAND – Sterling Nitrile Xtra,  oburęczne, niesterylne, bezpudrowe, 
wolne od lateksu, teksturowane końcówki palców, mankiet rolowany. Grubość na palcu nie mniej niż 0,10 mm, dłoni 
nie mniej niż 0,08 mm, mankiecie nie mniej niż 0,07 mm, długość 300mm. Wytrzymałość na rozciąganie 42 MPa 
(przed starzeniem) / 38 MPa (po starzeniu), wydłużenie przed starzeniem 650%, 550% po starzeniu. Spełniające 
normy EN 455, EN 374. Posiadające właściwości antystatyczne, przetestowane i zgodne z normą EN 1149-5. 
Zapewniające ochronę antywirusową zgodnie z normą ISO 16604 B:2004. EN374-1:2003 dla niewielkich zagrożeń 
chemicznych i EN374-2:2003 kat.3 przeciw mikroorganizmom. Czas penetracji dla wybranych zagrożeń chemicznych 



  

  

 

 

 

(minuty): 50% NaOH (>480), 50% H2SO4 (>480), 30% HCl (240-480), 70% 2-propanol (60-120), 99% DMSO (10-30), 
kolor biały, op. a'100 szt., rozm.: S, M, L, op. a'90 szt., rozm.XL 
 

 
Pozostałe postanowienia zaproszenia pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 

 

 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 2 do zaproszenia - formularz asortymentowo-cenowy  - po zmianach z dnia 12.09.2019 
 

Otrzymują: 

wykonawcy, którzy złożyli pytania do zaproszenia 

 

Zamieszczono: 

-  strona internetowa Zamawiającego  

-  tablica ogłoszeń Zamawiającego  

 

 

 
                    Specjalista                                                                                                                                          Z-ca Dyrektora 
                  Katarzyna Plis                                                                                                                         prof.dr hab.Teresa Doroszewska 
       …………………………………                                            ………………………………………………. 
                   /sporządził/                                                 /zatwierdził/  
 


