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Dot. postępowania na dostawę rękawiczek medycznych. 

 

                                       (Nr sprawy SPSSZ/ 30 /D/18) 

 

Pakiet nr 4, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej (nieodczuwalnej) różnicy w grubości na 

palcu 0,1mm (±0,01), na mankiecie 0,06mm (±0,01)? 

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ. 

 

Pakiet nr 4, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o wydłużeniu po starzeniu minimum 400%? 

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ. 

 

Pakiet nr 4, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne z teksturą na palcach zapewniającą dobrą 

chwytność? 

Odpowiedź : Dopuszcza. 

 

Pakiet 2, poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie rękawic: 

a) o poziomie AQL=1,5; 

b) o grubości w części dłoniowej min. 0,07mm, na palcu min. 0,05mm, na mankiecie min. 

0,06mm; 

c) o długości min. 240mm; 

d) będących wyrobem medycznym klasy I oraz środkiem ochrony indywidualnej kat. I. 

 Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ. 

 

Pakiet 2, poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie rękawic: 

a) o poziomie AQL=1,5; 

b) o grubości w części dłoniowej min. 0,09mm, na mankiecie min. 0,07mm. 

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ. 
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Dotyczy zadania 2 poz. 1  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o 

poziomie AQL 1.5, grubości na mankiecie 0,06 mm i długości min. 240 mm. Różnice te nie 

wpływają na komfort bezpieczeństwa pracy ich użytkownika, ponadto są niewidoczne gołym 

okiem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy zadania 4 poz. 1  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic: 

Ad. 1  pakowanych a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.  Umożliwi 

to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.  

Ad. 2 o wytrzymałości na rozciąganie min. 400% po rozciąganiu 

Ad. 3 posiadających badania  wg EN 374-3 na co najmniej 10 substancji chemicznych na 

poziomie min 4 i dodatkowo posiadające badania na preparaty dezynfekcyjne na bazie 

alkoholu zgonie z normą EN 16523-1. Wyniki potwierdzone raportem z badania wykonanym 

w niezależnym laboratorium badawczym.  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy zadania 4 poz. 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o 

grubości w części dłoniowej -  0,09 mm i długości min. 301 mm. Pozostałe parametry 

zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź : Dopuszczamy pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymogów. 

 

Dotyczy wymogów SIWZ rozdział VI pkt 4 

Ad. 4.3 – prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu jednostki notyfikowanej 

potwierdzającej zgodność z normą EN 455 i wyrażenie zgody na potwierdzenie w/w normy 

deklaracja zgodności.  

Odpowiedź : Dla Pakietu 2 poz. 1 – zamawiający odstępuje od wymogu i dopuszcza 

potwierdzenia zgodności z normą EN455 deklarację zgodności i badaniami producenta. 

Dla Pakietu 4 poz. 1 – zamawiający wymaga deklaracji zgodności oraz certyfikatu lub 

badań niezależnych potwierdzających zgodność z normą EN 455. 

 

Ad. 4.6 - prosimy  o odstąpienie od  wymogu, by raport z badań dotyczył serii dołączonych 

próbek (odstąpienie od raportu do wyprodukowanej partii zgodnej z dostarczonymi próbami). 

Zgodnie z art. 25 ust.1 PZP można żądać tylko dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia  postępowania a Zamawiający zabezpieczył w pełni swoje racje, gdyż  w 

SIWZ żąda wystarczająco dużo dokumentów oraz próbek na potwierdzenie, że oferowany 

przedmiot zamówienia odpowiada jego oczekiwaniom i jest dopuszczony do obrotu na terenie 

RP. Jako Wykonawca dostarczymy wraz z ofertą próbki oraz wymagane badanie/dokumenty 

odpowiednio do oferowanego produktu. 

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 

Ad. 4.11  - prosimy 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 : TAK, zamawiający  dopuści. 
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Dotyczy zadania 2 i zadania 4 

W związku z tym, iż jednym z kryteriów jest ocena jakości na podstawie próbek prosimy 

potwierdzenie czy próbki mają być wysłane na wezwanie jak zapisano w SIWZ czy jednak 

mają zostać załączone do oferty.  

Odpowiedź : Próbki należy złożyć wraz z ofertą. 

 
Dotyczy pakietu nr 1 poz.5 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych obustronnie 

pokrytych polimerem, spełniających pozostałe wymogi opisu? 

Odpowiedź : TAK dopuści. 
 

Dotyczy pakietu nr 2 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z winylu o 

poziomie AQL1,0, spełniających pozostałe wymogi opisu? 

Odpowiedź : TAK dopuści. 
 

Dotyczy pakietu nr 4 poz.1 

 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z nitrylu o 

nieznacznej różnicy w grubości pojedynczej ścianki na mankiecie tj. 0.07mm+/-0,02mm, 

spełniających pozostałe wymogi opisu? 

Odpowiedź : TAK dopuści. 
 

Dotyczy pakietu nr 4 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z nitrylu o 

powierzchni rękawic mikro teksturowanej z wyraźną teksturą na końcówkach palców, zapewniającej 

dobrą chwytność; spełniających pozostałe wymogi opisu? 

Odpowiedź : TAK dopuści. 
 

Dotyczy pakietu nr 5 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych sterylizowanych 

radiacyjnie, bezlateksowych wykonanych z Flexylonu, bezpudrowych, gładkich matowych o 

strukturze zapewniającej dobrą chwytność z zachowaniem doskonałego czucia, o poziomie AQL≤0,1; 

spełniających pozostałe wymogi opisu? 

Odpowiedź : TAK dopuści. 
 

Dotyczy próbek 

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w odniesieniu do załączenia wymaganych próbek 

dopiero na wezwanie? Jednocześnie poniżej widnieje informacja, że próbki służą do oceny jakości i 

nie można ich uzupełniać. 

Odpowiedź : Próbki należy złożyć wraz z ofertą. 
 

Dotyczy SIWZ VI.4.3 

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dla Pakietu 2 poz. 1 oraz Pakietu 4 poz. 1 załączenia 

na wezwanie wykonawcy Certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającego zgodność rękawic z 

normą EN 455. Pragniemy wyjaśnić, że opisane w ww. Pakietach i pozycjach rękawice są wyrobem 

medycznym klasy I i jako takie nie podlegają wymogom potwierdzenia zgodności z normą EN 455 

przez jednostkę notyfikowaną, a właściwym dokumentem potwierdzającym zgodność rękawic z 

normą EN 455 jest deklaracja zgodności wystawiana przez producenta.  

Odpowiedź : Dla Pakietu 2 poz. 1 – zamawiający dopuszcza potwierdzenia zgodności z 

normą EN455 deklarację zgodności i badaniami producenta. 

Dla Pakietu 4 poz. 1 – zamawiający wymaga deklaracji zgodności oraz certyfikatu lub 

badań niezależnych potwierdzających zgodność z normą EN 455. 
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Dotyczy pakietu nr 1 poz.5 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych obustronnie 

pokrytych polimerem, o poziomie AQL=0,65, spełniających pozostałe wymogi opisu? 

Odpowiedź : TAK, dopuści. 
 

Dotyczy pakietu nr 4 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści badania na przenikanie leków cytostatycznych zgodnie z bardziej 

restrykcyjną amerykańską normą ASTM D 6978-05? 

Odpowiedź : TAK, dopuści. 
 

Dotyczy Oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej 
Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty oświadczenia o braku przynależności do grupy   

 kapitałowej, w przypadku gdy firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej? 

Odpowiedź : TAK. 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zgodność  z normą EN 455 została potwierdzona na 

Karcie Danych Technicznych? 

Odpowiedź : Dla Pakietu 2 poz. 1 – zamawiający dopuszcza potwierdzenia zgodności z 

normą EN455 deklarację zgodności i badaniami producenta. 

Dla Pakietu 4 poz. 1 – zamawiający wymaga deklaracji zgodności oraz certyfikatu lub 

badań niezależnych potwierdzających zgodność z normą EN 455. Dla Pakietu 3 zgodnie 

z SIWZ. 
 

Pakiet 4, poz. 1 

Czy Zamawiający wyłączy pozycję do odrębnego pakietu? 

Odpowiedź : NIE. 

 

Pakiet 4, poz. 1:  

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, j.u. niesterylne 

wewnętrznie chlorowane, teksturowane na palcach (min. końcowki), odporne na uszkodzenia 

mechaniczne przy standardowych czynnościach pielęgnacyjnych, pasujące naprawą i lewą 

rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. 

AQL ≤1,5.Grubość rękawicy w części dłoniowej min. 0,06 mm, na palcach min. 0,07 mm, na 

mankiecie min. 0,05 mm, minimalna długość rękawicy 240 mm. Siły zrywania min. 7,0 N po 

starzeniu. Wytrzymałość na rozciąganie min. 400 % po starzeniu. Charakteryzujące się 

odpornością na przenikanie 70 % isopropanolu do 30 minut – potwierdzone na Karcie 

Danych Technicznych, badania na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671. Na 

opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i 

adres producenta, informacje w j. polskim oraz znak CE. Wyrob medyczny Klasy I oraz 

środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Rękawice zgodne z normami EN 455 część 

1,2,3,4 oraz EN 420 i EN 374 (z wyłączeniem klauzuli 5.3.2.).Pakowane po 100 szt. 

Rozmiary XS, S, M, L, XL? 

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ. 
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Dotyczy zapisów umowy: 

Par. 7 ust 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% ceny netto 

niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy? 

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ. 

 

Par. 7 ust 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% ceny netto 

niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy w przypadku 

określonym w § 9 ust 3 umowy? 

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ. 

 

  

Zamawiający informuje, że w SIWZ w pkt. VI. ppkt 4.12 wystąpił błąd, winno być: 

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek wraz z ofertą w celu oceny jakości. 

 

Jednocześnie informujemy, że zostaje zmieniony termin składania i otwarcia ofert: 

Termin składania ofert wraz z próbkami – 03.08.2018 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert                                  - 03.08.2018 r. godz. 10:30 
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