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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 01/PN/2019 

 
 

 

Z dnia: 18-01-2019 
 
Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  
www.szpitaletczewskiesa.pl 

Uwaga, jeśli Zamawiajacy dopuscił asortyment wskazany w zapytaniach poniżej, w 

przypadku złożenia oferty na ten asortyment należy czytelnie zaznaczyć pod tabelami  

(Formularze asortymentowo – cenowe) dla danego pakietu, znajdującymi się w 

załaczniku nr 3 do SIWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, fakt, że Wykonawca składa 

swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (należy wskazać numer pytania 

w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - cenowych, których 

pytanie / pytania dotyczą. Zamawiający nie może mieć wątpliwości jakiego rodzaju 

asortyment jest oferowany przez Wykonawcę.  

Wszelkie ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi wskazanymi w SIWZ 

przez Zamawiającego. 

 

Pytania 1 

Pakiet 1 , Pozycja 1-3  

1.1. Czy zamawiający dopuści rękawice alternatywne:  

„Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet 

rolowany, w rozmiarze”…”, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową 

teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, kolor niebieski, 

długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu mim 0.10 mm, rękawice bez protein 

lateksu, posiadające AQL 1.0, rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek 

ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice ułożone w pudełku w sposób umożliwiający 

pobranie dokładnie jednej rękawicy, ułożone precyzyjnie, bez zagnieceń. Przebadane na 

przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, przebadane na substancje z grupy 

aldehydów/alkoholi/kwasów i zasad nieorganicznych/kwasów organicznych/amin 

czwartorzędowych, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych, co najmniej tiuramów, 

MBT, tiomocznika oraz guanidyn, rękawice wolne od ftalanów. Rękawice oznakowane 

fabrycznie zgodnie z MDD oraz PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowana 

fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374, oznakowany fabrycznie poziom 

AQL, oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii, opakowanie papierowe 

a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. 

Parametry techniczne rękawic (AQL, długość i grubość rękawic, zawartość protein, siła zrywu) 

badane zgodnie z normą EN 455 - potwierdzenie raportem z badań producenta nie starszym niż 

z 2017.  
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1.2. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,11 ±0,02mm ? 

 

Odpowiedź:  

Ad. 1.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 1.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytanie 2 

Pakiet 1  

Pozycja 4-6  

Czy zamawiający dopuści rękawice alternatywne:  

Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, 

niejałowe, mankiet rolowany, z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnętrznie 

chlorowane długość min. 280mm, grubość na palcu min 0,15±0,02 mm, siła zrywu przed 

starzeniem min. 11N, rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony 

indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455(1 -4), EN 420, EN 388, rękawice 

przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na 

przenikanie co najmniej 10 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978, rękawice przebadane na 

przenikanie 10 substancji chemicznych w tym min 5 na 6 poziomie zgodnie z EN 374 -3. 

Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, 

oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, 

opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na 

poszczególne rozmiary. Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami: EN 455, EN 420, 

EN 388, EN 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671. Parametry techniczne rękawic (AQL, długość 

i grubość rękawic, zawartość protein, siła zrywu) badane zgodnie z normą EN 455 - 

potwierdzenie raportem z badań producenta nie starszym niż z 2016.Rozmiar kodowany 

kolorystycznie „…” 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytanie 3 

Pakiet 1  

Pozycja 7-9  

Czy zamawiający dopuści rękawice alternatywne:  

Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, 

powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, długość rękawicy min. 240 mm, 

grubość na palcu min 0,10 mm, bez protein lateksu, posiadające AQL 1 , rękawice podwójnie 

oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice 

zgodne z EN 455(1-4), EN 374, EN 420, EN 388, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, 

BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające badanie migracji 

globalnej. Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE- rękawice diagnostycznie i 

ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i 

numerem serii, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania 

ze względu na poszczególne rozmiary. Opakowanie oznakowane fabrycznie DEHP/DOP FREE 

potwierdzające, że produkt nie zawiera ftalanów. Parametry techniczne rękawic (AQL, długość 

i grubość rękawic, zawartość protein, siła zrywu) badane zgodnie z normą EN 455 - 
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potwierdzenie raportem z badań producenta nie starszym niż z 2017. Rozmiar „…” 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytanie 4 

Pakiet 2  

Pozycja 1-5  

Czy zamawiający dopuści rękawice alternatywne:  

Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, 

powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Powierzchnia wewnętrzna pudrowana skrobią 

kukurydzianą, długość rękawicy min. 285mm, grubość na palcu min 0,21 mm, na dłoni min 

0,20 mm, poziom protein lateksu poniżej 50 ug/g, AQL 0.65, siła zrywu min. przed starzeniem 

13 N,.Rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasa IIa i środek ochrony 

indywidualnej w kat. III. Zgodne z EN455(1 -4), przebadane na przenikanie mikroorganizmów 

zgodnie z ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 

-3, wolne od tiuramów i MBT. Oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE zgodność z 

normami EN455, EN420, EN388, EN374, ASTM F1671, opakowanie koperta zewn. 

wzmocniona odporna na wilgoć - folia, koperta wew. papierowa, rozmiar „..” Parametry 

techniczne rękawic (AQL, długość i grubość rękawic, zawartość protein, siła zrywu) badane 

zgodnie z normą EN 455 - potwierdzenie raportem z badań producenta nie starszym niż z 2017. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytanie 5 

Pakiet 2  

Pozycja 6-9  

Czy zamawiający dopuści rękawice alternatywne:  

Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor kremowy, 

mankiet rolowany, w rozmiarze „..”, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna 

teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy minimum 285 

mm, grubość na palcu min 0.22mm, na dłoni min 0,20 mm, siła zrywu min. przed starzeniem 

15,00 N, poziom protein lateksu poniżej 20 μg/g, posiadające AQL 0.65. Rękawice podwójnie 

oznakowane jako wyrób medyczny klasa IIa i środek ochrony indywidualnej w kat. III. 

Rękawice zgodne z EN 455(1 -4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów 

zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie 

z EN 374 -3,rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT. Oznakowane 

fabrycznie zgodnie z MDD/PPE i podanymi wyżej normami, oznakowane datą sterylizacji, 

oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie MDD/PPE zgodność z normami 

EN455, EN420, EN388, EN374, ASTM F1671, opakowanie koperta zewn. wzmocniona 

odporna na wilgoć - folia, koperta wew. Papierowa. Parametry techniczne rękawic (AQL, 

długość i grubość rękawic, zawartość protein, siła zrywu) badane zgodnie z normą EN 455 - 

potwierdzenie raportem z badań producenta nie starszym niż z 2017. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytanie 6 

Pakiet 2  

Pozycja 10  



4 

 

Czy zamawiający dopuści rękawice alternatywne:  

Rękawice chirurgiczne syntetyczne, jałowe, wykonane z poliizoprenu, bezpudrowe, kształt 

anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0, 

powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia 

zewnętrzna i wewnętrzna pokryta poliuretanem, długość rękawicy minimum 295 mm, grubość 

średnia na palcu min.0.20 mm, siła zrywu średnia przed starzeniem 12N, bez protein lateksu. 

Rękawice zgodne z EN 455(1 -4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów 

zgodnie z ASTM F 1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie 

z EN 374 - 3, wolne o akceleratorów chemicznych. Opakowanie: koperta zewnętrzna 

folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Rozmiar 7,5 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytanie 7 

Pakiet 2  

Pozycja 11-13  

Czy zamawiający dopuści rękawice alternatywne:  

Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, 

mankiet rolowany, w rozmiarze „..” , sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna 

teksturowana, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna polimeryzowana, kolor brązowy, 

długość rękawicy minimum 295 mm, grubość na palcu min. 0.20 mm, na dłoni min. 0,18 mm, 

siła zrywu min. przed starzeniem 12N, bez protein lateksu, posiadające AQL 0.65. Rękawice 

podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasa IIa i środek ochrony indywidualnej w kat. 

III. Rękawice zgodne z EN 455(1 -4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów 

zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie 

z EN 374 -3, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT. Oznakowane 

fabrycznie zgodnie z MDD/PPE i podanymi wyżej normami, oznakowane datą sterylizacji, 

oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: opakowanie koperta zewn. 

wzmocniona odporna na wilgoć - folia, koperta wew. papierowa. Parametry techniczne rękawic 

(AQL, długość i grubość rękawic, zawartość protein, siła zrywu) badane zgodnie z normą EN 

455 - potwierdzenie raportem z badań producenta nie starszym niż z 2017. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytanie 8 

Pakiet 1 poz. 4 – 6 Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający miał na myśli normę EN374? 

Odpowiedź: Tak, zaszła pomyłka. Zamawiający miał na myśli normę EN374 

 

Pytanie 9  

Pakiet 1 poz. 7 – 9 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu minimum 

0,10mm? 

Odpowiedź: Tak, dopuszcza min. 0,1 mm, ścianka pojedyncza. 

 

Pytania 10 

10.1. Pakiet 1, poz. 1-3 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawic, których siła zrywu przed 

starzeniem wynosi min. 9N potwierdzonej badaniami producenta nie starszymi 
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niż  2017r. Rękawice posiadające większą wartość siły zrywu są odporniejsze na 

pęknięcia i rozerwanie, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.  

 

10.2. Pakiet 1, poz. 1-3 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej gładkiej? 

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

 

10.3. Pakiet 1, poz. 4-6 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnych rękawic 

o poniższym opisie: 

„Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, 

bezpudrowe, niejałowe, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, powierzchnia 

zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, 

wewnętrznie chlorowane długość min. 283mm, grubość na palcu 0,20mm(+/-

0,01mm), rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek 

ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374, 

rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, 

rękawice przebadane na przenikanie min 8 substancji, w tym 6 substancji na 

najwyższym 6 poziomie, w tym 37% formaldehyd zgodnie z EN 374 

potwierdzone badaniem niezależnego laboratorium. Kodowane kolorystycznie na 

opakowaniu, podawane a 100 szt. Rozmiar S,M,L. 

 

10.4. Pakiet 1, poz. 4-6 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawic do procedur wysokiego ryzyka 

zakażeń posiadających siłę zrywu przed starzeniem powyżej 13N?? Wyższa siła 

zrywu zapewnia większe bezpieczeństwo pracy personelu medycznego. 

 

10.5. Pakiet 1, poz. 7-9 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawic z siłą zrywu przed starzeniem min. 4 

N potwierdzonej raportem z badań producenta nie starszych niż z 2017r.? Im 

większa siła zrywu, tym rękawica odporniejsza na pęknięcia i rozrywanie, co 

zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. 

 

10.6. Pakiet 2, poz. 1-5 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych 

o nieznacznie różniących się grubościach tj. grubość na palcu – 0,23(+/-

0,01)mm; grubość na dłoni 0,20(+/-0,01)mm. Rękawice pakowane w kopertę 

zewnętrzną typu folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Pozostałe wymogi 

zgodnie z SIWZ.  

          

10.7. Pakiet 2, poz. 6-9 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych 

o nieznacznie różniących się grubościach tj. grubość na palcu – 0,23(+/-

0,01)mm; grubość na dłoni 0,20(+-/0,01)mm. Rękawice pakowane w kopertę 

zewnętrzną typu folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Pozostałe wymogi 
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zgodnie z SIWZ.   

 

10.8. Pakiet 2, poz. 11-13 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych 

o nieznacznie różniących się grubościach tj. grubość na palcu – 0,20(+/-

0,01)mm; grubość na dłoni 0,18(+/-0,01mm).  

Rękawice pakowane w kopertę zewnętrzną typu folia/folia, koperta wewnętrzna 

papierowa. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.  

 

10.9. Pakiet 2, poz. 11-13 

Czy Zamawiający dopuści rękawice bez warstwy polimerowej. Pozostałe 

wymogi zgodnie z SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Ad. 10.1. Tak, Zamawiający oczekuje 

Ad. 10.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 10.3. Zamawiający dopuszcza  

Ad. 10.4. Tak, Zamawiający oczekuje 

Ad. 10.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 10.6. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 10.7. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 10.8. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 10.9. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytania 11 

11.1. Pakiet I, pozycja  1 – 3  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej nitrylowej niebieskiej 

nieznacznie różniącej się grubością konwencjonalną wynoszącą: 0,1 ± 0,02 mm, na dłoni min. 

0,08  ± 0,01 mm i na mankiecie min. 0,06 ± 0,01 mm. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej nitrylowej w kolorze 

niebieskim. 

 

11.2. Pakiet I, pozycja  4-6  

Prosimy Zamawiającego o odstąpienia od wymogu normy 474, gdyż dotyczy ona Maszyn do 

Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych i nie ma zastosowania w rękawicach 

diagnostycznych. 

Prosimy o dopuszczenie alternatywy w postaci rękawic nitrylowych z przedłużonym 

mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego, mikroteksturowanych z dodatkową 

teksturą na palcach, o grubości na palcu min. 0,15 ± 0,01 mm, na dłoni min. 0,10 mm,  o 

długości min. 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL <1,5 

(fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania przed / po starzeniu min. 8,7 

N / 9,6 N, potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie substancji 

chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem 

ochrony na co najmniej 1 poziomie. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków zgodnie z 

ASTM D 6978 lub równoważną, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i 
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Metotrexatu (potwierdzone raportem z wynikami). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, 

ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. 

Rozmiary S-XL, pakowane maks. 100 sztuk. 

 

11.3. Pakiet I, pozycja  7-9  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych bezpudrowych 

o powierzchni gładkiej,  AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), 

oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z 

adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez 

jednostkę notyfikowaną. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-

3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie 

oznakowane na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym 

piktogramem na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach 

dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk. 

 

11.4. Pakiet II, pozycja 1-5  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,20 mm, na dłoni 

min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,15 mm. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65. Siła 

zrywu przed / po starzeniu 16,0 / 12,6 N Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana. 

Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w 

listkach ułatwiającymi otwieranie.   

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic o długości całkowitej 

zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej min. 260 – 

280 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas 

zabiegu chirurgicznego. O AQL wynoszącym 1.0. Powierzchnia zewnętrzna 

mikroteksturowana zapewniająca chwytność i przyczepność. Grubość na palcu min. 0,20 mm, 

na dłoni min. 0,15,5 mm, na mankiecie min. 0,145 mm. Opakowanie jednostkowe podwójne, 

zewnętrzne folia - papier, pakowane po max 70 par. 

 

11.5. Pakiet II, pozycja  6-9  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych 

polimeryzowanych o grubość na palcu min. 0,21 - 0,22 mm, na dłoni min. 0,19 - 0,20 mm, na 

mankiecie min. 0,16 - 0,17 mm. Produkt zgodny z wymaganiami ASTM D3577, EN 455 -

1,2,3,4,  EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 388. Oporne na przenikanie wirusów 

zgodnie z normą ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z 

normą EN 374-3. Wszystkie parametry potwierdzone kartą techniczną producenta. 

Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w 

listkach ułatwiającymi otwieranie.     

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych lateksowych 

bezpudrowych. Grubość na palcu min. 0,21 mm, na dłoni min. 0,185 +/-0,02  mm, na 

mankiecie min.0,145 mm. Wytrzymałość na rozerwanie przed/ po starzeniu min. 14 N/ 12N.  

Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. 

Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i 

wilgotne dłonie. AQL ≤ 1,0. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowane. Produkt zgodny 

z normami EN 455-1,2,3,4, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 1041, EN 420, EN 388, EN 
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980, ISO 15223, ASTM F1671, EN 556-1, . wszystkie parametry potwierdzone kartą 

techniczną producenta.  

 

11.6. Pakiet II, pozycja  10   

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych, bezpudrowych, wykonanych 

z 100% poliizoprenu z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia 

zewnętrzna mikroteksturowana (antypoślizgowa). Produkowane bez użycia akceleratorów, 

idealne dla alergików. Kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni. 

AQL 0,65. długość min. 270 – 285 mm dopasowana do rozmiaru, co zapobiega zsuwaniu się 

mankietu. Grubość na palcu - 0,27 mm, na dłoni – min. 0,21 mm, na mankiecie – min. 0,17 

mm (parametry potwierdzone kartą techniczną/dokumentem producenta). Siła zrywania  min 

12N. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM 

F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na 

przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 lub równoważne (raport z wynikami 

badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. 

Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. 

 

11.7. Pakiet II, pozycja  11-13  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych 

neoprenowych  z wewnętrzną strukturą syntetycznych polimerowych powłok ułatwiającą 

zakładanie na suche i wilgotne dłonie, z zewnątrz powierzchnia delikatnie teksturowana, co 

zapewnia doskonałą chwytność. Kolor brązowy (antyrefleksyjny), AQL po zapakowaniu 0,65. 

Grubość na palcu 0,23 mm, na dłoni min.  0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, długość min 300 

mm, posiadające mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się 

(parametry potwierdzone kartą techniczną/dokumentem producenta). Siła zrywu przed/po 

starzeniu 13 / 14 N. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 

potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne 

foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. 

 

Odpowiedź:  

Ad. 11.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 11.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 11.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 11.4. Postępować zgodnie ze SIWZ  

Ad. 11.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 11.6. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 11.7. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytania 12 

12.1. Pakiet 2 poz. 1-5: Czy Zamawiający dopuści  rękawice jałowe, lateksowe, pudrowane, 

mankiet prosty, poziom protein w granicach 50-100 µg/g zgodnie z EN 455-3, AQL 1,0 , siła 

zrywu przed starzeniem 19 N, siła zrywu po starzeniu 19 N, oznakowane jako wyrób 

medyczny klasa IIa, zgodne z EN 455 1-3, ASTM F-1671, EN 556 , badania nie starsze niż 

2011 r., opakowanie saszetka folia/folia, w rozmiarach odpowiednio 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 i 8,0?  

 



9 

 

12.2. Pakiet 2 poz.6-9: Czy Zamawiający dopuści rękawice jałowe, lateksowe,  bezpudrowe,  

mankiet prosty, kolor biały, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana, 

powierzchnia wewnętrzna chlorowana, grubość na palcu 0,22 mm, siła zrywu przed starzeniem 

18 N, siła zrywu po starzeniu 17 N, AQL 1,00, oznakowane jako wyrób medyczny klasa IIa, 

zgodne z EN 455 1-4, ASTM F-1671, EN 556, badania nie starsze niż 2014 r., opakowanie 

saszetka folia/folia, w rozmiarach odpowiednio 6,5; 7,0; 7,5 i 8,0?  

 

12.3. Pakiet 2 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści rękawice jałowe, syntetyczne,  bezpudrowe,   

z poliizoprenu, mankiet rolowany i opaska samoprzylepna, kolor biały, powierzchnia 

zewnętrzna mikroteksturowana, silikonowana, chlorowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta 

poliuretanem, silikonowana, długość min. 300 mm, grubość na palcu 0,230 mm, siła zrywu 

przed starzeniem 15 N, siła zrywu po starzeniu 15 N, AQL 0,65  oznakowane jako wyrób 

medyczny klasa IIa i środek ochrony indywidualnej kategoria III, zgodne z EN 455 1-4, ASTM 

F-1671, EN 374 1-3, EN 420 i EN 556, opakowanie saszetka folia/folia, w rozmiarach 

odpowiednio 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 i 9,0?  

 

12.4. Pakiet 2 poz. 11-13: Czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, 

jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, prosty mankiet z opaską 

samoprzylepną sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, 

chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna silikonowana, powłoka polimerowa 

(poliuretan), długość min. rękawicy 305 mm, grubość na palcu 0,185 mm, na dłoni 0,175 mm,  

siła zrywu przed starzeniem 13,1 N  i po starzeniu 15,5 N, AQL 1,0, rękawice podwójnie 

oznakowane jako wyrób medyczny klasa IIa i środek ochrony  indywidualnej w kat. III,  

rękawice zgodne z EN 455 (1, 2, 3, 4), EN 374 (1, 2, 3) i EN 420, rękawice przebadane na 

przenikanie mikroorganizmów zgodnie  z ASTM F 1671, rękawice przebadane na przenikanie 

substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, opakowanie jednostkowe saszetka folia/folia, w 

rozmiarach odpowiednio 7,0; 7,5 i 8,0?  

 

Odpowiedź: 

Ad. 12.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 12.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 12.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 12.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 
 


