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Centrum Medyczne „Zdrowie” Sp. z o. o. S. k. 

Ul. Karczówkowska 45 

25-713 Kielce 

 

 

PYTANIA DO PRZETARGU  

 

„Dostawa produktów/materiałów medycznych” 
 

Nr sprawy: RPSW.09.02.03-26-0006/19 

 

SINMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o wyjaśnienie 

treści specyfikacji warunków zamówienia, w oparciu o następujące pytania: 

 

 

Pakiet nr 3, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,5-0,8 l i wysokości 

14 cm? 

 

Pakiet nr 3, pozycja 4 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia 

umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia”? 

 

Pakiet nr 3, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne z okrągłym otworem, zgodnie z 

poniższymi zdjęciami? 
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Pakiet nr 3, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 1,5 l i wysokości 17 

cm? 

 

Pakiet nr 3, pozycja 5 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia 

umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia”? 

 

Pakiet nr 3, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne z okrągłym otworem, zgodnie z 

poniższymi zdjęciami? 

  

 

Pakiet nr 3, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 2,0 l  i wysokości 22 

cm? 

 

Pakiet nr 3, pozycja 6 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia 

umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia”? 

 

Pakiet nr 3, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne z okrągłym otworem, zgodnie z 

poniższymi zdjęciami? 
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Pakiet nr 3, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: 

- Nitrylowe bezpudrowe, niebieskie- lawendowe 

- Dostępne rozmiary (wszystkie rodzaje):XS, S, M, L, XL 

- Kształt - rękawice pasują na prawą i lewą dłoń, powierzchnia matowa, dodatkowa 

wyczuwalna tekstura na palcach 

- Mankiet wzmocniony – rolowany 

- AQL - 1,5 - zgodnie z normą 455-1 (współczynnik naniesiony fabrycznie na opakowaniu) 

- Wymiary zgodnie z EN 455-2 

- Siła rozerwania zgodnie z EN 455-2 powyżej 6N 

- Zawartość protein lateksowych zgodnie z normą EN 455-3 - brak protein lateksu 

- Długość - minimum 240 mm 

- Produkowane są zgodnie z normami EN 455 - 1,2,3,4; EN 374, EN 420, zgodnie z 

dyrektywą 93/42/EEC oraz posiadają również certyfikat dyrektywy 89/686/EEC i na tej 

podstawie zostały podwójnie oznakowane. Rękawice również przeszły testy na przenikalność 

wirusów zgodnie z amerykańską normą ASTM F 1671. 

 

 

 

Z poważaniem 
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