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Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:
Rękawice diagnostyczne bezpudrowe, nitryIowe, gładkie z teksturą na

końcach palców, bez zawaftości protein, dł, rękawic min. 240 mm, op,

a'100 sź., w rozmiarach S, M, L, XL,
Z odstąpieniem od wymogu dostarczenia uchwytów na rękawice. Ww
pozycje stanowią zablokowanie udziału większości firm w
przedmiotowym postępowaniu na zakup rękawic, Z naszej wiedzy
wynika, iż takie uchwyty posiada tylko jeden rłrykonawca nie będący
pośrednikiem handlowym, a co za tym idzie narazi to Zamawiającego na

znacznie Wższe ceny zakupu rękawic i w ewidentnie preferuje jednego
wykonawcę. Odstąpienie od tego powyższego wymogu pozwoli na
złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i zapewni wybór
najkorzystniejszej ofeĘ oraz najlepsze wydatkowanie publicznych
środków finansowych.
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rękawic
diagnosĘcznych nitrylowych bezpudrowych zarejestrowanych jako
wyrób medyczny iśrodek ochrony indywidualnej kategorii l.
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ż WZORUMOWY
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru ulnowy
poniższej treści:
Siła Wyższa
l. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiązań wynikających z
Umowy spowodowane przez okoliczności niev,ynikające z winy danej
Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. D la celów realizacj i Umowy,,Sił a W y ższa" oznacza zdarzenie
zewnętfzne, pozostające poza kontrolą Stlon oraz niewiążące się z
zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i

które urriemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w
szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidernie, akty
adlninistracj i państwowej itp.

3, W przypadku zaistnienia stanu SiĘ Wyższej, Strona, której taka
okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej
zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich
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okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą

zakres, altemaĘ,wne rozwiązanie isposób realizacj i Umowy. Strona

zgłaszająca okoliczrości musi kontynuować lealizację swoich zobowiązań
wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi

szukać racjonalnych środków a]ternatyr,vnych dla realizowania zakresu,
jaki nie podlega wpły"lvowi SiĘ Wyższej.
4, Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni

lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać

Umowę bez nakła dania na żadną ze Stron dalszych zobowlązań oprócz
płatności należnych z Ętułu prawidłowo wykonanych usług,

5, Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie tełminów
realizacli Umowy cbyba, że Strony postanowiĘ inaczej,
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3 Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe jedynie z teksturą na

końcach palców?

Zamawiający dopuszcza

4 Paki€t 3

Czy ZatT tawialący dopuści rękawice niepolimeryzowane, tekstulowane

jedynie na końcach palców, grubości wynoszącej na palcu 0,40 mm, na

dłoni 0,30 mm, na mankiecie 0,20 mm, pakowane po 50szt z

przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza

5 Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice, o grubości wynoszącej na palcu

0,16+0,02 mm, na dłoni 0,14+0,02 mm?

Zamawiający dopuszcza

6 Pakiet 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice neoprenowe, których grubość wynosi

na palcu 0,20+0,02 mm, na dłoni 0, l8+0,02 nrrn?

Zanawiający dopuszcza

1 Pakiet 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne, których grubość

wynosi na dłoni 0,27-0,35 mm?

Zamawiający dopuszcza

8 Pakiet 4, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne, których grubość

wynosi na palcu 0,33+0,0l mm, na dłoni 0,27+0,02 llm?

Zam aw i aj ący d o ptl szcza

9 Pakiet 1.

Prosimy zrr-rawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych z warstwą

anĘpoślizgową o stf ukturze skórki ponrarańczowej, pozostałe parametry

zgodnę z S|WZ

Zamawla.iący dopuszcza
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