
Świętochłowice, 10.12.2021 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na dostawę rękawic medycznych; znak sprawy 34/ZA/20

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

Pakiet 1, Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą
polimerową  o  strukturze  sieci  o  powierzchni  zewnętrznej  mikroteksturowanej,  AQL  max.  1,0,
sterylizowanych  radiacyjnie  o  średnim  poziom  protein  ≤  10  ug/g  z  mankietem  rolowanym  w
opakowaniu  zewnętrznym hermetycznie  foliowym z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie o
długość  min.  260-280 mm dopasowanej do  rozmiaru,  przebadanych na  przenikalność dla  wirusów
zgodnie z ASTM F 1671, przebadanych na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3
posiadających  certyfikat  CE  jednostki  notyfikowanej  dla  środka  ochrony  osobistej  kategorii  III.
Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych pudrowanych o powierzchni zewnętrznej
co najmniej mikroteksturowanej o grubości na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, sterylizowanych
radiacyjnie, o poziomie protein < 10 ug/g rękawicy, mankiecie rolowanym, o długości min. 280 mm,
sile  zrywania  przed  starzeniem  min.  16  N,  mankiecie  rolowanym.  Opakowanie  zewnętrzne
hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej
dla  środka  ochrony  osobistej  kategorii  III.  Opakowanie  zbiorcze  z  minimum dwoma otworami  o
wysokości minimum 6 cm. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 Pakiet 1,Poz. 3

Prosimy  o  dopuszczenie  rękawic  chirurgicznych  neoprenowych,  bezpudrowych  ze  strukturą
syntetycznych  polimerowych  powłok  wewnętrznych,  zewnętrznej  powierzchni  delikatnie
teksturowanej,  AQL  max.  0,65,  sterylizowanych  radiacyjnie  o  grubości  na  palcu  0,23  mm,
wytrzymałości min. 13 N z mankietem rolowanym z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu
się.  Badania  na  przenikalność  min.  25  substancji  chemicznych,  w  tym  
-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe
podciśnieniowe  



                                                                        

z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii
III. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp.  Zamawiający  dopuszcza.  Asortyment  musi  spełniać  warurunek  długości  minimalnej
wynoszącej 300mm .

 Poz. 1,Poz. 4

Prosimy  o  dopuszczenie  rękawic  chirurgicznych  neoprenowych,  bezpudrowych  ze  strukturą
syntetycznych  polimerowych  powłok  wewnętrznych,  zewnętrznej  powierzchni  delikatnie
teksturowanej,  AQL  max.  0,65,  sterylizowanych  radiacyjnie  o  grubości  na  palcu  0,23  mm,
wytrzymałości min. 13 N z mankietem rolowanym z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu
się.  Badania  na  przenikalność  min.  25  substancji  chemicznych,  w  tym  
4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe
podciśnieniowe z teksturowaniem listka,  Certyfikat  CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony
osobistej kategorii III. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp.  Zamawiający  dopuszcza.  Asortyment  musi  spełniać  warurunek  długości  minimalnej
wynoszącej 300mm .

Pakiet 1,Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie rękawic ginekologicznych lateksowych o przedłużonym mankiecie 500 mm -
długość potwierdzona na opakowaniu, grubość na palcu min. 0,18 mm, kształt anatomiczny, mankiet
rolowany,  powierzchnia  zewnętrzna  mikroteksturowana,  AQL 1,5,  opakowanie  50 par,  opakowanie
podwójne, zewnętrzne foliowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1, Poz. 5

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 do innego pakietu w celu uzyskania większej ilości konkurencyjnych
ofert.

Odp. Zamawiający wydziela pozycję 5 do Pakietu 10 . 

Pakiet 2:

Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych, bezpudrowych o powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej
polimeryzowanej  oraz  wewnętrznej  chlorowanej  z  równomiernie  rolowanym  brzegiem  mankietu,
delikatnie teksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców o grubość na palcach min. 0,08
mm, na dłoni min. 0,05 mm, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0 o sile zrywania po
starzeniu  zgodnie  z  EN 455-2  >  6,0N.  Zgodność  normą  EN  455  potwierdzona  przez  europejską



                                                                        

jednostkę  notyfikowaną.  Zarejestrowane  jako  wyrób  medyczny  w  klasie  I  oraz  środek  ochrony
osobistej  w  kategorii  III.  Odporne  na  penetrację  substancji  chemicznych  (min.  15  substancji  na
poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). 
Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków
zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt (XL 90 szt.).

Odp.  Zamawiający  dopuszcza.  Asortyment  musi  spełniać  warurunek  długości  minimalnej
wynoszącej  265mm .

Pakiet 3:

Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych niesterylnych, bezpudrowych o powierzchni wewnętrznej
i zewnętrznej – polimeryzowanej, wewnętrznej chlorowanej z równomiernie rolowanym brzegiem 
mankietu.  I delikatnie teksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach 
min. 0,09 mm, na dłoni min. 0,07 mm. Odpornych na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, 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. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co 
najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, 
przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 
szt.

Odp.  Zamawiający  dopuszcza.  Asortyment  musi  spełniać  warurunek  długości  minimalnej
wynoszącej  240mm.

Pakiet 3 

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe niepolimerowane, których średnia siła  zrywu wynosi

min. 7N, a grubość wynosi na palcu 0,08±0,01 mm, na dłoni 0,06±0,01 mm, na mankiecie 0,05±0,01

mm?

Odp.  :  Zamawiający  dopuszcza.  Asortyment  musi  spełniać  warurunek  długości  minimalnej

wynoszącej  240mm.

Pakiet 4:

Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych o AQL < 1,5 i poziomie protein <20ug/g, 
mikroteksturowanych z antypoślizgową powierzchnią zewnętrzna o grubości na palcu 0,13 ±0,01 mm, 



                                                                        

oznakowanych jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. 
Przebadanych na przenikalność min. 4 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie zgodnie z 
EN 374-3, potwierdzonych certyfikatem CE, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5. 
Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od 
rozmiaru, pakowane po 100 sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, Poz.1

Prosimy  o  dopuszczenie  rękawic  nitrylowych  z  przedłużonym  mankietem  do  wysokiego  ryzyka,
pokrytych od wewnątrz warstwą nawilżającą z aloesu naturalnego w kolorze zielonym o grubości na
palcu  0,19  mm,  średniej  długości  minimalna  300  mm,  AQL  1,5.  Odporność  na  cytostatyki
potwierdzona raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 powszechnie stosowanych
leków,  w  tym  Karmustyny  z  czasem  przenikania  >480  min,  odporne  na  działanie  związków
chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i czwartorzędowych środków czyszczących, badania
na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Zgodne z EN 374 i EN 420, potwierdzone raportem z wynikami.
Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

 Pakiet 5, Poz.2

Prosimy  o  dopuszczenie  rękawic  nitrylowych  z  wewnętrzną  warstwą  z  serycyną  –  łagodząco-
nawilżającą  o właściwościach przeciwbakteryjnych,  składającą  się  z  jednego  składnika  aktywnego.
Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej.
Białe, grubość na palcach min. 0,09 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL
1,0.  Zgodność  z  normą  EN 455,  potwierdzona  certyfikatem europejskiej  jednostki  notyfikowanej.
Oznakowane  jako  wyrób medyczny  Klasy I  i  środek  ochrony indywidualnej Kategorii  III,  typ  B.
Wyniki badań na przenikalność min. 3 substancji chemicznych z listy w normie EN ISO 374-1 na co
najmniej 6 poziomie,  odporne na działanie min.  12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut  wg
ASTM  D6978.  Fabryczne  oznakowanie  dopuszczenia  do  kontaktu  z  żywnością.  Otwór  podawczy
zabezpieczony folią. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane
100 sztuk (XL po 90 sztuk)

Odp. Zgodnie z SIWZ .



                                                                        

Pakiet 7:

Prosimy  o  dopuszczenie  rękawic  nitrylowych  z  przedłużonym  mankietem do  wysokiego  ryzyka,
pokrytych od wewnątrz warstwą nawilżającą z aloesu naturalnego w kolorze zielonym o grubości na
palcu  0,19  mm,  średniej  długości  minimalna  300  mm,  AQL  1,5.  Odporność  na  cytostatyki
potwierdzona raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 powszechnie stosowanych
leków,  w  tym  Karmustyny  z  czasem  przenikania  >480  min,  odporne  na  działanie  związków
chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i czwartorzędowych środków czyszczących, badania
na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Zgodne z EN 374 i EN 420, potwierdzone raportem z wynikami.
Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8, Poz.1

Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych, bezpudrowych o powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej
polimeryzowanej  oraz  wewnętrznej  chlorowanej  z  równomiernie  rolowanym  brzegiem  mankietu,
delikatnie teksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców o grubość na palcach min. 0,08
mm, na dłoni min. 0,05 mm, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0 o sile zrywania po
starzeniu  zgodnie  z  EN  455-2  >  6,0N.  Zgodność  normą  EN 455  potwierdzona  przez  europejską
jednostkę  notyfikowaną.  Zarejestrowane  jako  wyrób  medyczny  w  klasie  I  oraz  środek  ochrony
osobistej  w  kategorii  III.  Odporne  na  penetrację  substancji  chemicznych  (min.  15  substancji  na
poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% -
poziom 6).  Typ B wg EN ISO 374-1.  Odporne  na  penetrację  wirusów zgodnie  z  ASTM F  1671,
przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Rozmiary XS-XL,
pakowane po 100 szt (XL 90 szt.).

Odp. Zgodnie z SIWZ.



                                                                        

 Pakiet 8, Poz.2

Prosimy  o  dopuszczenie  rękawic  nitrylowych  z  przedłużonym  mankietem  do  wysokiego  ryzyka,
pokrytych od wewnątrz warstwą nawilżającą z aloesu naturalnego w kolorze zielonym o grubości na
palcu  0,19  mm,  średniej  długości  minimalna  300  mm,  AQL  1,5.  Odporność  na  cytostatyki
potwierdzona raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 powszechnie stosowanych
leków,  w  tym  Karmustyny  z  czasem  przenikania  >480  min,  odporne  na  działanie  związków
chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i czwartorzędowych środków czyszczących, badania
na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Zgodne z EN 374 i EN 420, potwierdzone raportem z wynikami.
Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

W związku z wprowadzoną modyfikacją Zamawiający zmienia termin składania ofert 
na: 16.12.2020r  godz. 10:00


