
 

 

                              Grodzisk Mazowiecki 24.06.2016 
 SPSSZ – V /   155  / 2016 
 
 
                                                                                     Wg rozdzielnika  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę rękawiczek dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku 
Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/24 /D/16). 
 
1. Pakiet 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości: w części dłoniowej 

≥0,05mm, na palach ≥0,06mm , na mankiecie ≥0,05mm niezaklasyfikowane jako wyrób 
medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III? Reszta parametrów 
zgodna z SIWZ. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

2. Pakiet 2 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości: w części dłoniowej 
≥0,09mm, na palach ≥0,11mm , na mankiecie ≥0,07mm? Reszta parametrów zgodna z 
SIWZ. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza . 
Dot. projektu umowy: 

3. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na 
pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji 
oferowanej ceny." 
Odpowiedź : Ze względu na specyfikę pracy szpitala zamawiający nie może określić 
minimalnej ilości asortymentu umowy, jaka zostanie zrealizowana . Zgodnie z § 1 pkt. 5 
umowy zamawiający  może przedłużyć termin realizacji umowy. 

4. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 
3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia 
zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług 
konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy 
przekroczy 3%? 
Odpowiedź : Nie.  

5. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu §7 punkt 1, aby określenie „opóźnienia”  
zostało zastąpione określeniem „zwłoka” ? 
Odpowiedź : Tak .  

6. Pakiet nr 1, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pakowane 
szczelnie parami (zewnętrzne opakowanie papier foliowany), poziom protein poniżej 
137µg/g? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

7. Pakiet nr 1, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubości na 
palcu 0,21 mm (±0,02mm), o długości 270-300mm w zależności odr rozmiaru? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 
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8. Pakiet nr 1, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne obustronnie 
pokryte polimerem, o powierzchni zewnętrznej antypoślizgowej, o grubości na palcu 0,21 
mm (±0,02mm), długości 280-290mm (zależnie od rozmiaru), spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

9. Pakiet nr 1, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne polimerowane 
oraz chlorowane od strony wewnętrznej, o długości 280-300mm (zależnie od rozmiaru), 
poziomie protein poniżej 50µg/g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

10. Pakiet nr 1, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne obustronnie 
pokryte polimerem, w kolorze jasno-brązowym, o powierzchni zewnętrznej 
antypoślizgowej, o długości 285-300mm (zależnie od rozmiaru), spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

11. Pakiet nr 1, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z poliisoprenu  
obustronnie pokryte polimerem ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej 
powierzchni rękawicy, o grubości na palcu 0,21 mm (±0,02mm), długości 280-290mm w 
zależności od rozmiaru , spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

12. Pakiet nr 1, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne polimerowane 
obustronnie, ze specjalna warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy? 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .  

13. Pakiet nr 1, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści rękawice wierzchnią w kolorze 
naturalnego lateksu? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

14. Pakiet nr 1, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści rękawice wierzchnią o grubości na   
dłoni 0,17mm (±0,02mm) o dł. min. 280mm, rękawice spodnią o gr. na dłoni 0,10mm ? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

15. Pakiet nr 4, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe o 
grubości na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07mm +/-0,01mm, na mankiecie 
0,06mm +/-0,01mm, o sile zrywania min. 6N, wytrzymałości na rozciąganie min 400% po 
starzeniu, pakowane a’200 szt. (rozm. XS-L) oraz a’180 szt. (rozm. XL) z przeliczeniem 
ilości na 11 650 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

16. Pakiet nr 4, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe 
zgodne z normą EN 455 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej? 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .  

17. Pakiet nr 4, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne z teksturą na 
palcach, o grubości na palcu 0,18mm, na dłoni 0,14mm ,o długości min. 296mm, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza . 
Dotyczy  zapisów siwz: 

18. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w 
przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających 
oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego 
asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby 
Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez 
Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a 
oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 
ustawy Pzp). 
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Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ  -  pkt 3.1. 
19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w celu weryfikacji potwierdzenia parametrów 

zaoferowanych rękawic Kartą techniczną/dokumentem producenta. Pragniemy zauważyć, 
że producent Kartę Techniczną wystawia na podstawie szeregu licznych testów dla wielu 
serii rękawic, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje 
powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

20. Pakiet 1: Poz. 1 : Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych o 
następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia 
zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, 
średni poziom protein < 30 ug/g rękawicy ,mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne 
hermetyczne foliowane od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku 
polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość 260-280 mm dopasowana do 
rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na 
przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań 
dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę 
notyfikowaną). 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

21. Pakiet 1 Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych o 
następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną 
warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, 
AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein ≤ 10 ug/g 
rękawicy, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 260-
280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z 
ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 
(dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony 
wydany przez jednostkę notyfikowaną). 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

22. Pakiet 1 Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych o 
następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, 
trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość 
na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, 
poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i 
poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe 
podciśnieniowe, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 
(raport z wynikami badań). 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

23. Pakiet 1 poz 3 . Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnych rękawic chirurgicznych  
syntetycznych polichloroprenowych bezpudrowych z syntetycznym pokryciem 
polimerowym  (wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne 
dłonie) w kolorze brązowym, z delikatnie teksturowaną powierzchnią zewnętrzną, kształt 
anatomiczny z zagiętymi palcami, ograniczający zmęczenie dłoni, mankiet rozszerzany, 
rolowany, zapobiegający zsuwaniu się; mankiet wykonany z wzmocnionego materiału 
zapobiega rozrywaniu o grubości : place 0,23mm/ dłoń 0,21mm/ mankiet 0,18mm, 
długość rękawicy 300mm, poziom AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, na opakowaniu 
umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta , 
informacja w j. polskim oraz znak CE w rozmiarach 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0;8,5; 9,0. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 

24. Pakiet 1 Poz. 4: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych o 
następujących parametrach: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic 
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chirurgicznych o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe 
bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia 
zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm AQL = 1,0, sterylizowane 
radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, 
opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm dopasowana do 
rozmiaru,  badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na 
przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań 
dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę 
notyfikowaną), badania na przenikalność cytostatyków (raport z wynikami badań). 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ 

25. Pakiet 1  Poz.5: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic lateksowych o AQL =1,0 
stosowanych w systemie dwuwarstwowym przy zabiegach ortopedycznych, składających 
się z: rękawicy wewnętrznej w kolorze zielonym, ułatwiający identyfikację potencjalnego 
uszkodzenia warstw, o średniej grubości na palcu około 0,18 mm; oraz rękawicy 
zewnętrznej w kolorze naturalnego lateksu, grubszej (0,26 ±0,01 mm), która posiada 
wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, znacznie ułatwiającą zakładanie 
zarówno na sucho, jak i mokro. Rękawice pakowane są osobno, parami (prawa i lewa), co 
umożliwia nie tylko użytkowanie obu rękawic standardowo - w systemie 
jednowarstwowym, ale i wymianę rękawicy zewnętrznej w trakcie trwania zabiegu 
(zalecaną co 2 godziny lub przy ewentualnym jej uszkodzeniu) bez konieczności 
otwierania/zbrudzenia drugiej pary rękawic. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

26. Pakiet 2:Poz.1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zarejestrowanych jako 
wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I (do minimalnego 
ryzyka). Pragniemy zauważyć, iż ze względu na właściwości materiału z jakiego 
wykonane są rękawice, który sam w sobie nie jest barierowy dla środków chemicznych, 
nie można stosować rękawic winylowych do zwiększonej ochrony jaką mają stanowić 
rękawice kategorii III środka ochrony osobistej do podwyższonego ryzyka. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

27. Pakiet 2 Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowani rękawic diagnostycznych z lateksu 
o obniżonej zawartości protein o poziomie AQL ≤1,5, spełniających pozostałe wymogi 
siwz. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ 

28. Pakiet 4: Poz.1 i 2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych 
pakowanych w opakowania max po 100szt (rozm. XS-L po 100szt, rozm XL po 90szt). 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .  

29. Pakiet 4 Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych cechujących 
się odpornością na przenikanie 70% isopropanolu przez 21minut. W razie odpowiedzi 
odmownej, prosimy o wyjaśnienie w jakich procedurach użytkownik ma ciągły kontakt z 
wymienionymi substancjami przez ponad pół godziny. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .  

30. Pakiet 4, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe chlorowane od wewnątrz? 
Proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic 
resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji, nadaje im gładkość i 
zapobiega sklejaniu się rękawic w opakowaniu. Rękawice chlorowane są „czystsze” i 
wywołują mniej podrażnień skórnych. Proces polimeryzacji rękawic występuje wtedy, 
gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości 
substancji resztkowych. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
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31. Pakiet 4 poz. 1 Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5, sile zrywania 
6N w całym okresie przechowywania oraz rozciągliwości min 500% przed starzeniem i 
min. 400% po starzeniu, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

32. Pakiet 4, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach, pozostała 
powierzchnia gładka? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

33. Pakiet 4 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 290mm?  
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

34. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 1. Zwracam się  z prośbą o odstąpienia od wymogu 
zamieszczania na opakowaniu rękawic daty produkcji. W przypadku oferowanych 
rękawic sterylnych pakowanych parami na opakowaniu podana jest data sterylizacji, która 
jednocześnie jest datą produkcji, ponieważ dopiero od momentu sterylizacji rękawice 
sterylne są produktem przygotowanym do użytku.  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .  

35. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 1 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
rękawic w opakowaniu: papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowanym - 
gwarantującym sterylność produktu i niezmienność parametrów technicznych oraz 
zgodnym z przepisami regulującymi zasady pakowania wyrobów medycznych . 
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .  

36. Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 1 poz. 2. Proszę Zamawiającego o dopuszczenie rękawic 
wewnętrznie pokrytych polimerem, o dł. min. 285mm. Pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ.  
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .  

37. Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu 1 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w w/w pozycji rękawic wewnętrznie polimeryzowanych spełniających pozostałe 
wymagania SIWZ. 
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .  

38. Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu 1 poz. 3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic neoprenowych wewnętrznie 
polimeryzowanych, w kolorze zielonym, o grubości na dłoni  0,17-0,18mm, na palcach - 
0,19-0,20mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .  

39. Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu 1 poz. 4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji kompletu rękawic chirurgicznych 
wewnętrznych i zewnętrznych, w których rękawica wewnętrzna posiada powierzchnię 
gładką, zewnętrznie polimeryzowaną , natomiast rękawica zewnętrzna jest zewnętrznie 
mikroteksturowana. Rękawica wewnętrzna w intensywnym zielonym kolorze, 
wewnętrzna w kolorze kremowym, co redukuje zjawiska odblasku i refleksu. Wymiary 
rękawicy zewnętrznej dł. min. 283 cm, grubość w części dłoniowej 0,19-0,20 mm. 
Wymiary rękawicy wewnętrznej – zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .  

40. Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu 2 poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczeni rękawic 
diagnostycznych a poziomie AQl 1,5. Pragniemy nadmienić, iż oferowane rękawice są 
szczelne, elastyczne, wytrzymałe mechanicznie, zapewniają dobrą chwytność i 
wrażliwość dotyku. Ze względu na zakładany charakter użytkowania rękawic 
diagnostycznych – krótkotrwały, mało inwazyjny – uznaje się, że poziom AQL 1,5 jest 
wystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.  
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .  
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41. Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu 3 poz. 1. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic  gładkich z teksturą na końcach 
palców,  o powierzchni  zewnętrznej pokrytej polimerem,  powierzchni wewnętrznej 
chlorowanej  oraz pokrytej kolagenem i alantoiną, co zapewnia utrzymanie właściwego 
nawilżenia skóry oraz zapobiega transepidermalnej utracie wody z naskórka. Dodatkowo 
zawartość allantoiny zapewnia natychmiastową regenerację, łagodząc podrażnienia 
wynikające z pracy w szczególnie niesprzyjających warunkach.  Rękawice zgodne z 
Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz 
Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC  w kategorii III, 
rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-1 z wył. pkt. 5.3.2, EN 374-2, EN 374-3, EN 
420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony 
Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM 
F1671 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium) , rękawice 
przebadane na przenikanie cytostatyków wg EN 374 (potwierdzone raportem badania z 
niezależnego laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z 
ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium) – 14 
substancji , w tym cytostatyki wymagane w SIWZ, rękawice  przebadane na przenikanie 
substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wytwórcy) 
– 8 substancji.  
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .  

42. Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu 4 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
rękawic nitrylowych o powierzchni wewnętrznej chlorowanej i powierzchni zewnętrznej 
pokrytej polimerem?  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .  

43. Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu 4 poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o sile zrywu min. 6,53 N po starzeniu ( 7,63 N 
przed starzeniem), wytrzymałości na rozciąganie min. 400% po starzeniu ( 500% przed 
starzeniem), odpornych na przenikanie 70% isopropanolu powyżej 10 minut, 
spełniających pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .  

44. Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu 4 poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
wymaganych ilości.  Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej 
dla Zamawiającego cenie. 
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .  

45. Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu 4 poz. 2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
dopuszczenie w w/w pozycji rękawic nieznacznie różniących się parametrami tj. o 
długości min. 275 mm, grubości na palcu 0,18 – 0,19 mm, powierzchnia zewnętrzna 
gładka z teksturą na końcach palców. Tekstura na końcach palców zapewnia pewny chwyt 
i doskonałe czucie zarówno w suchym jak i mokrym środowisku. 
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .  

46. Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu 4 poz. 2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
dopuszczenie w w/w pozycji rękawic nieznacznie różniących się parametrami tj. o 
grubości na dłoni 0,09 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .  

47. Pytanie nr 13  dotyczy Pakietu 1,2,4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty raportu z badań producenta do serii 
dostarczonych próbek i zaakceptowanie karty danych technicznych  oferowanych 
rękawic, zawierającej wszystkie informacje niezbędne do oceny spełniania parametrów 
wymaganych przez Zamawiającego. 
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Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .  
48. Pytanie nr 14  dotyczy Pakietu 2,3,4. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu 

załączenia do oferty certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną 
potwierdzającego zgodność rękawic niesterylnych z normą   PN-EN 455-1,2,3. Rękawice 
wyszczególnione w w/w pakietach są rękawicami diagnostycznymi niesterylnymi 
należącymi do klasy I wyrobów medycznych. Dla tej grupy produktów żaden z 
obowiązujących przepisów prawa nie nakłada na producentów rękawic medycznych 
obowiązku podlegania kontroli i nadzorowi jednostki notyfikowanej nad zgodnością z 
normą EN 455-1,2,3. Obowiązek taki przewidziany jest wyłącznie dla rękawic 
chirurgicznych - sterylnych należących do wyrobów medycznych grupy IIA. Pragniemy 
nadmienić , iż  jakość rękawiczek i ich zgodność z normą EN 455-1,2,3 potwierdzają 
wyniki przeprowadzonych badań, czego odzwierciedleniem są stosowne raporty  z badań 
producentów. 
Odpowiedź : Zamawiający wymaga certyfikatu bądź badań wykonanych przez jednostkę 
notyfikowaną zgodnie z normą EN 455-1,2,3 . 

49. Pytanie nr 15  dotyczy Pakietu 3, 4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic  przebadanych na przenikanie cytostatyków  
zgodnie z bardziej rygorystyczną normą amerykańską ASTM D 6978-05 i zaakceptowanie  
raportu z tych badań na potwierdzenie odporności na przenikanie cytostatyków. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza . 

 
Jednocześnie zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z 
przeprowadzeniem ww. postępowania : 
Termin składania ofert 30.06.2016 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert 30.06.2016 r. godz. 10:30 
 
 
 
 
 
                                                                                                              ………………………………. 
                                                                                                                                                                       podpis 
 
 
 


