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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę rękawic medycznych, znak PN/23/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic me-
dycznych, znak PN/23/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 24.10.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu I poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawi-

ce chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne zarejestrowane ja-
ko wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III poziomie 
AQL 0,65; odporności na rozerwanie 19N; poziomie protein latekso-
wych max 33 µg/g o długości 280mm, grubości na palcu 0,22mm +/- 
0,02, dłoni 0,19mm +/- 0,01mm, mankiecie 0,17mm +/- 0,01mm. 
Brzeg rękawicy rolowany, powierzchnia zewnętrza teksturowana na 
palcach i dłoni, wewnętrznie polimerowane oraz lekko chlorowane; 
badania zgodne z SIWZ? 

2. Dot. Pakietu I poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice 
chirurgiczne sterylne, lateksowe bezpudrowe o poziomie protein < 
10µg/g, o długości 280 mm; grubościach w strefie palca – 0,21mm +/- 
0,02mm; dłoni – 0,18mm +/- 0,01mm; mankietu – 0,17mm +/- 
0,01mm. Zapewniającą pewnych chwyt dzięki specjalnej, antypośli-
zgowej warstwie, polimerowane obustronnie innowacyjną metodą 
DHD zapewniającą jednolite pokrycie polimerem, pozostałe wymogi 
zgodne z SIWZ? 

3. Dot. Pakietu II poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawi-
ce chirurgiczne do zabiegów ortopedycznych, lateksowe w kolorze 
brązowym zmniejszającym zmęczenie oczu podczas zabiegów, z 
mankietem rolowanym bez opaski samoprzylepnej, z powierzchnią 
antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy. Długość min 280mm 
o grubości w strefie palca- 0,33mm +/- 0,01mm; dłoni – 0,27mm +/- 
0,02mm; mankietu – 0,22mm +/- 0,01mm, pozostałe wymogi zgodne 
z zapisami SIWZ? 



4. Dot. Pakietu II poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawi-
ce chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne  zarejestrowane ja-
ko wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III poziomie 
AQL 0,65; odporności na rozerwanie 19N; poziomie protein latekso-
wych max 33 µg/g o długości 280mm, grubości na palcu 0,22mm +/- 
0,02, dłoni 0,19mm +/- 0,01mm, mankiecie 0,17mm +/- 0,01mm. 
Brzeg rękawicy rolowany, powierzchnia zewnętrza teksturowana na 
palcach i dłoni, wewnętrznie polimerowane oraz lekko chlorowane 
bez powłoki antybakteryjnej opartej na glukonianie chlorheksydyny?   

5. Dot. Pakietu II poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawi-
ce lateksowe, sterylne bezpudrowe mikrochirurgiczne, z zewnętrzną 
powierzchnią pokryta specjalna antypoślizgowa warstwą o długości 
280 mm, poziomie protein znacznie poniżej 30µg/g , w kolorze brą-
zowym? 

6. Dot. Pakietu III poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do wyceny ręka-
wice chirurgiczne jałowe neoprenowe o długości min. 280mm, gru-
bości w strefie palca- 0,20mm +/- 0,02mm; dłoni- 0,18mm +/- 
0,02mm; mankietu – 0,16mm +/- 0,02mm, obustronnie polimerowa-
ne z zastosowaniem innowacyjnej metody DHD, umożliwiającej rów-
nomierne polimeryzowanie powierzchni? 

7. Dot. Pakietu III poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do wyceny ręka-
wice poliizoprenowi, polimerowane obustronnie, z warstwą antypo-
ślizgową zapewniającą pewny chwyt, długości min 280 mm , grubości 
na palcu 0,23mm; dłoni 0,21mm; mankiecie 0,16mm? Pozostałe wy-
mogi zgodne z SIWZ. 

8. Dot. Pakietu IV poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do wyceny ręka-
wice diagnostyczne nitrylowe w kolorze niebieskim, o grubości na 
palcu- 0,08mm +/- 0,02; dłoni – 0,07mm +/- 0,02mm; mankiet- 
0,06mm +/- 0,02mm, pakowane po 200 szt. dla rozmiaru S-L i 180 
szt. Dla rozmiaru XL w przeliczeniu na odpowiednia ilość opakowań 
zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego? 

9. Dot. Pakietu VI poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do wyceny ręka-
wice diagnostyczne, nitrylowe w kolorze niebieskim, pakowane w 
systemie SafeDon, czyli w systemie pojedynczego dozowania rękawic, 
które sklasyfikowane są jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z dy-
rektywą 93/42/EEC, środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z 
dyrektywą 89/686/EWG. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. 
Produkt zgodny z wymaganiami EN 455 i ASTM D6319. Odporne na 
przenikanie: wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, mikroorgani-
zmów zgodnie z EN 374-2, substancji chemicznych zgodnie z EN 374-
1,3, cytostatyków zgodnie z EN 374-3. Zgodne z normą EN 420, EN 
388, pakowane po 50 szt. ? 



  
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.10.2017 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 24.10.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający nie dopuszcza. 
2) Zamawiający nie dopuszcza. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający nie dopuszcza. 
6) Zamawiający nie dopuszcza. 
7) Zamawiający nie dopuszcza. 
8) Zamawiający nie dopuszcza. 
9) Zamawiający nie dopuszcza. 
 

 


