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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  „Dostawa  rękawic  diagnostycznych  i
chirurgicznych".

1. Pakiet 1. pyt.1.
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  lateksowych  bezpudrowych  o
korzystniejszym  poziomie  AQL  wynoszącym  1,0  (informacja  na  opakowaniu),  delikatnie
teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców z wewnętrzną warstwą chlorowaną
ułatwiającą zakładanie, zawartość protein ≤ 15 ug/g (raport z badań jednostki niezależnej),
długość min. 240 mm, grubość (mediana) na palcu min. 0,11 mm, na dłoni min. 0,09 mm, siła
zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania.
Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed
kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej
w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych
jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Odporne na
penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO
374-5.  Przydatne  do  kontaktu  z  żywnością  (produkowane  w  zakładzie  z  wdrożonym  ISO
22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-
ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Pragniemy zauważyć, że metoda badawcza której wymaga zamawiający opiera się na teście
wodnym, a akceleratory chemiczne nie rozpuszczają się w wodzie, tylko w alkoholach, lub
acetonie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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2. Pakiet 2 poz.1 i 2.
Pyt.1.Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowanie
jako wyrób medyczny klasy IIa  oraz  środek ochrony osobistej  Kategorii  III,  Typ min.  B z
adekwatnym  oznakowaniem  na  opakowaniu.  Takie  podwójne  oznakowanie  rękawic
dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i  lekami
groźnymi dla zdrowia i życia personelu? 
Odp.:Zamawiający dopuszcza. 

Pyt.2.  Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy  w  celu  szybszej  i  łatwiejszej  
identyfikacji  produktu  oczekuje,  aby  strona  (L  i  P)  i  rozmiar  nadrukowane  były  
bezpośrednio na rękawicy?
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

3.  Pakiet 2 poz.2.
Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych,  lateksowych,  pudrowanych o
zewnętrznej  powierzchni  mikroteksturowanej.  Kształt  anatomiczny  z  przeciwstawnym
kciukiem, AQL max. 0,65, średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie
0,15 mm,  średnia  siła  zrywania  przed  starzeniem 14  N,  sterylizowane radiacyjnie,  średni
poziom  protein  <20  µg/g  rękawicy  (badania  niezależnego  laboratorium  wg  EN  455-3  z
podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne
papier-folia,  raport  laboratorium  niezależnego  potwierdzający  brak  podrażnień  i  uczuleń.
Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów
zgodnie  z  ASTM F  1671 oraz EN ISO 374-5.  Wyrób  medyczny klasy  IIa  i  Środek ochrony
indywidualnej kategorii  III,  typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3
substancji  na poziomie 6,  w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1.  Rękawice
chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z
EN 421,  potwierdzone certyfikatem jednostki  notyfikowanej  oraz  informacją  umieszczoną
fabrycznie  na  opakowaniu  zbiorczym  (dyspenserze).  Produkowane  w  zakładach
posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001,
ISO 14001 i ISO 45001. Opakowanie 70 par. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

4. Pakiet 3.

Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  nitrylowych  gwarantujących  łatwe  i  
pojedyncze  wyciąganie  z  opakowania  dzięki  automatycznemu,  warstwowemu  układaniu  
(informacja  fabrycznie  nadrukowana  na  opakowaniu),  zapewniające  pewny  chwyt  dzięki  
powierzchni  mikroteksturowanej  z  dodatkową teksturą  na  końcach  palców,  wewnętrzna  
warstwą  chlorowaną  ułatwiająca  zakładanie,  powierzchnia  wewnętrzna  i  zewnętrzna  -  
polimer butadienowy, miękkie i elastyczne, o grubości na palcu 0,10 ±0,02 mm, na dłoni  
0,07±0,02 mm, na mankiecie 0,06±0,02 mm, niezrywające się podczas zakładania, AQL 1.0  
(informacja  na  opakowaniu),  parametry  rękawic  potwierdzone  kartą  techniczną/  
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dokumentem producenta. Oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony  
osobistej  Kategorii  III,  Typ  min.  B,  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  z  adekwatnym  
oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na penetrację min. 3 substancji chemicznych na  
poziomie co najmniej 2 w tym 37% Formaldehyd – poziom 5), potwierdzone certyfikatem  
jednostki  notyfikowanej.  Odporne  na  penetrację  wirusów  zgodnie  z  ASTM  F  1671  oraz  
wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5, odporne na penetrację cytostatyków  
zgodnie z ASTM D 6978 (min. 12 leków). Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych 
jak: MBT, ZMBT, BHT, BHA, DPTU potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy 
zarządzania  jakością  i  normy  dla  oferowanych  rękawic  zgodnie  z  ISO  13485,  ISO  9001,  
potwierdzone certyfikatami jednostki  notyfikowanej.  Instrukcja zakładania i  zdejmowania  
rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową 
folią chroniącą zawartość przed kontaminacją.

Pragniemy zauważyć, że metoda badawcza której wymaga zamawiający opiera się na teście 
wodnym, a akceleratory chemiczne nie rozpuszczają się w wodzie, tylko w alkoholach, lub 
acetonie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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