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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 01/PN/2020 

 
 

 

Z dnia: 13-01-2020 
 
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, sugeruje się czytelne zaznaczenie pod 

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

załaczniku nr 3 do SIWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, faktu, 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. Wątpliwości Zamawiajacego w 

tym zakresie nie będą rozstrzygane na korzyść Wykonawcy.  

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

przez Zamawiającego. 

 

Pytania 1.  
 

1.1. Pakiet 1, poz. 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w kolorze niebieskim. 

Pozostałe parametry rękawic zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

 

1.2. Pakiet 1, poz. 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w rozmiarach S-XL. 

Pozostałe parametry rękawic zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

 

1.3. Pakiet 2, poz. 1, 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,23-

0,24mm oraz grubości na dłoni 0,20-0,21mm (ścianka pojedyncza). Pozostałe parametry 

rękawic zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

 

Odpowiedź:  

Ad. 1.1. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.2. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.3. Zamawiający dopuszcza  
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Pytania 2.  

 

2.1. Pakiet 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu 6N, potwierdzonej kartą techniczną? 

 

2.2. Pakiet 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach 

palców? 

 

2.3. Pakiet 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni wewnętrznej chlorowanej? 

 

2.4. Pakiet 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu nieznacznie różniącej się od 

wymaganej, tj. 0,12mm+/-0,02? 

 

2.5. Pakiet 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o średniej sile zrywu 7,4N potwierdzonej raportem z 

2015r.? 

 

2.6. Pakiet 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’200, z odpowiednim przeliczeniem 

zaoferowanej ilości? 

 

2.7. Pakiet 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze jasnoniebieskim? 

 

2.8. Pakiet 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01? 
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2.9. Pakiet 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odporności na minimum dwa gotowe preparaty 

dezynfekujące na min. 1 poziomie ochrony? 

 

2.10. Pakiet 1 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na palcach? 

 

2.11. Pakiet 1 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni wewnętrznej chlorowanej? 

 

2.12. Pakiet 1 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm+/-0,02? 

 

2.13. Pakiet 1 pozycja 2 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 474, gdyż nie dotyczy ona 

rękawic medycznych? 

 

2.14. Pakiet 1 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na 20 substancji chemicznych zgodnie z 

normą EN 374-3? 

 

2.15. Pakiet 1 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach S-XL? 

 

Odpowiedzi:  

Ad. 2.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.6. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 2.7. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 2.8. Postępować zgodnie ze SIWZ 
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Ad. 2.9. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.10. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.11. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.12. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.13. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 2.14. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.15. Zamawiający dopuszcza 

 

 

Pytania 3 
 

3.1. Pakiet nr 1 poz. 1  

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:  

a) w kolorze niebieskim;  

b) powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na końcach placów;  

c) wewnętrznie chlorowane/polimeryzowane, z odstąpieniem od zewnętrznej warstwy 

polimeryzowanej;  

d) grubość na palcu min. 0,08 mm;  

e) siła zrywu przed starzeniem min. 7,0 N  

f) wolne od tiuramów, ftalanu, tiazolu i MBT, z odstąpieniem od tiomocznika;  

a) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:  

 

 

nadtlenek wodoru 30% na poziomie 2;  

g) pakowane a’200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań;  

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. 

 

 

3.2. Pakiet nr 1 poz. 2  

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:  

a) jednolicie teksturowane;  

b) powierzchnia wewnętrzna chlorowana;  

c) grubość na placu min. 0,15 mm;  

d) siła zrywu przed starzeniem min. 7,7 N;  

e) w rozmiarach S, M, L, XL;  

f) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:  

lenek sodu na poziomie ochrony 6,  

 

 

 

 

 



5 

 

Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. 

 

 

3.3. Pakiet nr 1 poz. 3  

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:  

a) grubość na palcu min. 0,06 mm;  

b) z odstąpieniem od wewnętrznej warstwy pokrytej poliuretanem;  

c) brak szkodliwych ftalanów DOP, potwierdzone deklaracją producenta, z odstąpieniem od 

oznakowania na opakowaniu ikony potwierdzającej brak ftalanów;  

d) zgodne z normami EN 455 (1-4), EN 374-1 (w wył. pkt 5.3.2) -2, EN 420, ASTM F1671;  

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I. 

 

Odpowiedzi:  

Ad. 3.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 3.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 3.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 
 


