
Świętochłowice, 17.01.2020 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na dostawę rękawic medycznych; znak sprawy 3/ZA/20

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
Pakiet nr 2 poz. 2
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:
a) Jednolicie teksturowane;
b)  powierzchnia  wewnętrzna  chlorowana  z  odstąpieniem  od  powierzchni  zewnętrznej
polimeryzowanej;
c) poziom szczelności AQL 1,5;
d) przebadane na 12 cytostatyków;
e) w rozmiarach S, M, L, XL;
f) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:
- 40% wodorotlenek sodu na poziomie ochrony 6,
- 65% kwas azotowy na poziomie ochrony 1,
- 37% formaldehyd na poziomie ochrony 6,
- 30% nadtlenek wodoru na poziomie ochrony 5,
- 40% kwas fluowodorowy na poziomie ochrony 2
g) wolne od tiuramów, MBT, ftanalów, tiazolu z odstąpieniem od tiomocznika oraz guanidynu;
Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.
W przypadku wyrażenia zgody na powyższe zmiany prosimy o utworzenie odrębnego pakietu dla tej
pozycji.

Odp.: Zgodnie z SWIZ.

Pytanie 2
Pakiet 1 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 265-285 mm w zależności od rozmiaru, która w
pełni  zakrywa mankiet  fartucha  i  zapewnia  bezpieczeństwo pracy podczas  zabiegu chirurgicznego.
Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej
dłoni,  na  którą  dany  rozmiar  jest  przeznaczony,  natomiast  długość  samego  mankietu  pozostaje
niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Posiadających mankiet z dodatkowym wzmocnieniem w postaci
rolowania. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, zapewniająca dobrą chwytność, wewnętrzna
warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie. Grubość na mankiecie  min. 0,145 mm,
siła zrywu przed starzeniem min. 14 N, opakowanie zewnętrznie foliowane, wewnętrznie papierowe
(max. 50 par w dyspenserze).

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 3
Pakiet 1 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających mankiet z dodatkowym wzmocnieniem
w postaci  rolowania.  Powierzchnia  zewnętrzna  mikroteksturowana,  zapewniająca  dobrą  chwytność,
wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie. Średnia długość rękawic
min. 279 mm, o grubości na mankiecie min. 0,145 mm, opakowanie folia – papier(max. 50 par w
dyspenserze). 

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4
Pakiet 1 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych lateksowo – nitrylowych,
trójwarstwowych, z warstwą wewnętrzną z 100% nitryl, silikonowanych, z zewnątrz antypoślizgowych, o
niższym poziomie AQL 0,65, posiadających mankiet z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania
oraz  widocznym  systemem podłużnych  i poprzecznych  wzmocnień. Grubość  na  palcu  0,25  mm,  na
mankiecie min. 0,19 mm Opakowanie foliowane podciśnieniowe (max. 50 par w dyspenserze).

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5
Pakiet 1 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych lateksowo – nitrylowych,
trójwarstwowych, z warstwą wewnętrzną z 100% nitryl, silikonowanych, z zewnątrz antypoślizgowych, o
niższym poziomie AQL 0,65, posiadających mankiet z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania
oraz widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień. Grubość na mankiecie min.  0,16
mm. Opakowanie foliowane podciśnieniowe (max. 50 par w dyspenserze). 

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6
Pakiet 1 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siły zrywu przed starzeniem ≥ 16N. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ
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Pytanie 7
Pakiet 1 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 265-285 mm w zależności od rozmiaru, która w
pełni  zakrywa  mankiet  fartucha  i  zapewnia  bezpieczeństwo  pracy  podczas  zabiegu  chirurgicznego.
Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni,
na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla
wszystkich rozmiarów.  Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, zapewniająca dobrą chwytność,
wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8
Pakiet 1 poz. 2 
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  posiadających  powierzchnię  zewnętrzną
mikroteksturowaną,  zapewniająca  dobrą  chwytność,  wewnętrzna  warstwa  polimerowa  o  strukturze
sieci, ułatwiająca nakładanie. Średnia długość rękawic min. 279 mm, o grubości na mankiecie min. 0,145
mm. 

Odp.: Zgodnie z SWIZ

Pytanie 9
Pakiet 1 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych lateksowo – nitrylowych,
trójwarstwowych, z warstwą wewnętrzną z 100% nitryl, silikonowanych, z zewnątrz antypoślizgowych, o
niższym poziomie AQL 0,65, posiadających mankiet z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania
oraz widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10
Pakiet 1 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej  klasy rękawic neoprenowych, koloru brązowego,  o
syntetycznej powłoce polimerowej (wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i
wilgotne dłonie). Powierzchnia  zewnętrzna  delikatnie  teksturowana  (Idealna  dla  procedur
wymagających podwyższonej chwytności).

Odp.: Zgodnie z SIWZ
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Pytanie 11
Pakiet 1 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej  klasy rękawic neoprenowych, koloru brązowego,  o
syntetycznej powłoce polimerowej (wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i
wilgotne dłonie). Powierzchnia  zewnętrzna  delikatnie  teksturowana  (Idealna  dla  procedur
wymagających  podwyższonej  chwytności),  posiadających  mankiet  anatomicznie  prosty,  rolowany  ze
strefą adhezyjną, zapobiegający zsuwaniu się rękawicy. Siła zrywu przed/po starzeniu min. 13N/14N. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12
Pakiet 1 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych neoprenowo-nitrylowych.
.  Warstwa zew. jest  neoprenowa; środkowa jest  połączeniem neoprenu i  nitrylu;  warstwa wew. jest
nitrylowa.  Silikonowane,  z  zewnątrz  antypoślizgowe,  posiadających  mankiet  z  dodatkowym
wzmocnieniem w postaci rolowania oraz widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień.
Siła zrywu przed/po starzeniu min. 10 N.   

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13
Pakiet 1 poz. 5
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  posiadających  powierzchnię  zewnętrzną
mikroteksturowaną oraz  niski  poziom protein <  50 μg/g rękawicy,  co  zgodnie z  dostępną literaturą
fachową jest  poziomem zapewniającym minimalne  ryzyko  wystąpienia  objawów alergii  na  lateks,  o
grubości na palcu min. 0,18 mm, na dłoni min. 0,17 mm, mankiecie min. 0,15 mm, opakowanie folia -
papier.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14
Pakiet 2 poz.2
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  jako  alternatywy  rękawic  diagnostycznych,  nitrylowych,
bezpudrowych, cienkich, o poziomie oznaczonym jako AQL <1,5 - informacja na opakowaniu wraz ze
stosownym piktogramem szczelności dla mikroorganizmów oraz z informacją na opakowaniu o poziomie
kontroli jakości G1 zgodnym z wymaganiami EN 455-1 AQL 1,5, mikroteksturowane na całości lub na
końcach palców, grubość na palcach min. 0,1 mm z tolerancją +/- 0,02 mm, dłoń 0,07 mm, zgodność z
normą EN 455 potwierdzona na opakowaniu, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony
indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami
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ochrony  EN  420).  Odporne  na  przenikanie  substancji  chemicznych  zgodnie  z  EN  374-3  –  3  lub
alternatywną – min 10 substancji z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym 33% formaliny i
70% izopropanol z czasem przenikania 22 min, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F
1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S – XL. Opakowanie oznakowane numerem
serii,  datą  ważności,  nr  katalogowym producenta  i  co  najmniej  5  substancji  z  poziomami  ochrony. 
Opakowanie max. 200 szt. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 15
Pakiet 2 poz.2
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic wewnętrznie  polimeryzowanych,  zewnętrznie
mikroteksturowane na całości lub na końcach palców pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilościowym.

Pytanie 16
Pakiet 2 poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych po max. 200 szt. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 17
Pakiet 2 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic koloru białego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 18
Pakiet 2 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostycznych, nitrylowych, koloru
fioletowego,  z wewnętrzną  powłoką  łagodząco-nawilżającą  z  wyciągiem  z  aloesu  i witaminą  E,  o
grubości min. na palcu 0,1 ± 0,01 mm, na dłoni 0,07 ± 0,01 mm, opakowanie max. 200 szt.

Odp.: Zgodnie z SIWZ
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Pytanie 19
Pakiet 2 poz. 4 
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  jako  alternatywy  rękawic  z  możliwością  higienicznego
wyjmowania rękawic od frontu w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytach naściennych,
pasujące do uchwytów naściennych uniwersalnych; polimerowych od strony roboczej, chlorowanych od
wewnątrz,  z  folią  ograniczającą  otwór  dozujący,  zgodnych  z  wymienionymi  normami  w  zakresie
będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE kategorii III,  pozbawione tiuramów (poniżej poziomu
wykrywalności), AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu),o średniej grubości na palcu
0,1 ± 0,02mm, o średniej grubości na dłoni 0,07 ± 0,01mm, na mankiecie  0,06 ±0,01mm, pakowane po
max. 150 sztuk. Zaproponowana alternatywa, umożliwia natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie
rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych
stosowanych na terenie placówki z możliwością montowania pojedynczego lub w sekwencji potrójnie. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20
Pakiet 2 poz. 5
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  jako  alternatywy  rękawic  diagnostycznych,  nitrylowych,
bezpudrowych, cienkich, o poziomie oznaczonym jako AQL <1,5 - informacja na opakowaniu wraz ze
stosownym piktogramem szczelności dla mikroorganizmów oraz z informacją na opakowaniu o poziomie
kontroli jakości G1 zgodnym z wymaganiami EN 455-1 AQL 1,5, mikroteksturowane na całości lub na
końcach palców, grubość na palcach min. 0,1 mm z tolerancją +/- 0,02 mm, dłoń 0,07 mm, zgodność z
normą EN 455 potwierdzona na opakowaniu, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony
indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami
ochrony  EN  420).  Odporne  na  przenikanie  substancji  chemicznych  zgodnie  z  EN  374-3  –  3  lub
alternatywną – min 10 substancji z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym 33% formaliny i
70% izopropanol z czasem przenikania 22 min, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F
1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S – XL. Opakowanie oznakowane numerem
serii,  datą  ważności,  nr  katalogowym producenta  i  co  najmniej  5  substancji  z  poziomami  ochrony. 
Opakowanie max. 200 szt. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21
Pakiet 2 poz. 5
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic wewnętrznie  polimeryzowanych,  zewnętrznie
mikroteksturowane na całości lub na końcach palców pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odp.: Zgodnie z SIWZ
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Pytanie 22
Pakiet 2 poz.6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilościowym

Pytanie 23
Pakiet 2 poz.6 
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic   diagnostyczne  nitrylowe  do  procedur  wysokiego
ryzyka,  kolor  biały,  grubość  na palcu 0,1 ± 0,02 mm, na dłoni  0,07 ± 0,01mm, na mankiecie  0,06
±0,01mm, długość min. 260 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimerowych
od  strony  roboczej,  chlorowanych  od  wewnątrz  ,  AQL  1,5  (fabrycznie  naniesiona  informacja  na
opakowaniu), siła zrywania min. 6N, zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy
I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN
455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych
zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej
1 poziomie, potwierdzone raportami z wynikami badań, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi
stosowanych w dezynfekcji  -  etanolu i  izopropanlu -  w Certyfikacie CE i  na opakowaniu. Badania na
przenikalność  wirusów  zgodnie  z  normą  ASTM  F  1671  (fabryczne  oznakowanie  na  opakowaniu).
Rozmiary  XS-XL,  pakowane  w  opakowanie  z  otworem  dozującym  ograniczonym  folią  ograniczającą
otwór dozujący po max 150 sztuk

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24
Pakiet 2 poz. 7 
Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych po 90 szt. w rozmiarze XL.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilościowym

Pytanie 25
Pakiet 2 poz. 7 
Prosimy o dopuszczenie rękawic o barwie słomkowej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
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