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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 25.10.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu I – Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych la-

teksowych bezpudrowych o grubości min.: mankietu 0,16mm, dłoni 
0,19mm, palców 0,21+/-0,01mm oraz odporności na rozerwanie 
przed starzeniem 16,4N, po starzeniu 14,9N. 

2. Dot. Pakietu I - Prosimy o dopuszczenie przedłożenia raportu z wy-
nikami badań producenta na potwierdzenie zgodności z normą EN 
455-1,2,3. 

3. Dot. Pakietu II poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako 
alternatywy rękawicy lateksowej bezpudrowej koloru brązowego 
(antyrefleksyjna) do zabiegów ortopedycznych o powierzchni ze-
wnętrznej mikroteksturowanej, wewnętrzna warstwa CPC – działa-
niu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Wzmoc-
nione o dużej elastyczności, szczególnej wytrzymałości i zwiększonej 
grubości wynoszącej w obszarze palca 0,32mm, na dłoni i mankiecie 
≥ 0,21mm. Długość min. 295mm. Mankiet rolowany z widocznymi 
podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Obniżony poziom AQL 
po zapakowaniu 0,65. pakowane parami w opakowanie podwójne fo-
liowe podciśnieniowe, hermetyczne. 

4. Dot. Pakietu II poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozy-
cji 2 z Pakietu II do odrębnego  zadania. 



5. Dot. Pakietu II poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wy-
sokiej klasy rękawicy półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej, całko-
wicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokry-
tej warstwą silikonu, oraz CPC (o działaniu bakteriobójczym i przeci-
grzybicznym), z zewnątrz antypoślizgowe, mikroteksturowane, z do-
datkową powłoką zmiękczającą Neu-Thera (zawiera glicerynę prowi-
taminę B5 i glukonolakton). Grubość na palcu 0,25mm, na dłoni 
≥0,20mm, na mankiecie 0,19mm. Posiadającą mankiet rolowany z 
widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień, zapo-
biegających zsuwaniu mankietu nawet podczas długich procedur o 
obniżonym poziomie AQL 0,65 po zapakowaniu. 

6. Dot. Pakietu II poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych 
sterylnych mikrochirurgicznycm o powierzchni zewnętrznej mikro-
teksturowanej, wewnątrz polimeryzowane o strukturze sieci o długo-
ści min. 280mm. 

7. Dot. Pakietu III - Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, 
poliizoprenowych bezpudrowych, rękawice produkowane bez użycia 
akceleratorów z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, 
powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 
0,27mm AQL max 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z po-
szerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie 
zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym 
otwieranie, długość 270-285mm w zależności od rozmiaru, badania 
na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na 
przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (doku-
ment z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 pozio-
mie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na 
przenikalność cytostatyków (raport z wynikami badań). 

8. Dot. Pakietu IV - Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawice 
diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, cienkie, grubość w obszarze 
palców min. 0,11mm, na dłoni min. 0,07 +/- 0,01mm, na mankiecie 
min. 0,06+/- 0,01mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na 
palcach, spełniające normy EN 455, EN 420, ATSM F 1671, EN388, EN 
374-1 (z wył. punktu 5.3.2), 2, 3. Przebadane na min. 10 związków 
chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważną, w tym za-
sadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, w 
tym:  



0,5% kwas siarkowy na poziomie 6,40% wodorotlenek sodu na pozio-
mie 6,33% formalinę (roztwór formaldehydu) na min. 3 poziomie, 70% 
izopropanol na min. 1 poziomie, 1,5% metanol na poziomie 6,10% amo-
niak na poziomie 6,10% etanol na poziomie 6 (raport załączony do ofer-
ty) oraz min. 15 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mito-
mycyny C i Metotrexatu (raport załączony do oferty). Informacja na opa-
kowaniu z poziomami ochrony dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezyn-
fekcji. Rozmiar XS, S, M, L, XL  pakowane po max 100szt. Oznakowanie 
kolorystyczne w zależności od rozmiaru. 
9. Dot. Pakietu IV - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic 

pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozmiaru XL). 
10. Dot. Pakietu VI - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic 

diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka koloru białe-
go o średniej długości min. 265mm. Powierzchnia zewnętrzna mikro-
teksturowana z dodatkową teksturą na palcach. Wewnętrzna war-
stwa chlorowana lub/i polimerowana. Grubość na palcu min. 0,1+/-
0,02mm, na dłoni min. 0,07+/-0,01mm, na mankiecie min. 0,06+/-
0,01mm. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozu-
jącym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 
sztuk. 

11. Dot. Pakietu VI - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic 
w kolorze niebiesko-fioletowym, pakowanych po max 100 szt. 

  
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.10.2017 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.10.2017 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 wyraża zgody. 
5) Zamawiający nie dopuszcza. 
6) Zamawiający dopuszcza. 
7) Zamawiający nie dopuszcza. 
8) Zamawiający nie dopuszcza. 
9) Zamawiający dopuszcza. 
10) Zamawiający nie dopuszcza. 
11) Zamawiający nie dopuszcza. 
 


