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MCLChPiG –Gr.IVA/ 23/PN/2015                                                      Otwock, dnia 19.01 2016 r. 
 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na jednorazowe , 
niechemiczne artykuły medyczne – rękawice  diagnostyczne i chirurgiczne –numer sprawy 23/PN/15.  
 
 
 
 Od Wykonawców wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie SIWZ  :  
 
1 .Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1,4 

      Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1,4 z pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo 

oferty większej liczbie Wykonawców. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy  . 

2. Dotyczy Pakietu nr 2 poz . 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywnych rękawic  o obniżonej grubości pojedyńcza ścianka na 

palcu 0,1 +/- 0,01, na mankiecie 0,06 +/- 0,01, rolowany mankiet, dodatkowo teksturowane na palcach, wykonane 

całkowicie z kopolimeru, długość minimalna 240 mm, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na 5 ściankach opakowania, 

rozmiar opakowania 11cm x 20 cm x 6 cm (+/- 5%),  pasujące do uchwytów naściennych montowanych pojedynczo lub 

potrójnie z możliwością wyjmowania rękawic od frontu, pakowane po 100 sztuk, kolor fioletowy. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający dopuszcza propozycję  Wykonawcy  z odpowiednim przeliczeniem ilości . 

3. Dotyczy Pakietu nr 2 poz . 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywnych rękawic  o obniżonej grubości pojedyńcza ścianka na 

palcu 0,1 +/- 0,01, na mankiecie 0,06 +/- 0,01, rolowany mankiet, dodatkowo teksturowane na palcach, wykonane 

całkowicie z kopolimeru, długość minimalna 260 mm, rozmiar opakowania 24cm x 12 cm x 6,5 cm (+/- 5%), pasujące 

do uchwytów naściennych montowanych pojedynczo lub potrójnie z możliwością wyjmowania rękawic od frontu 

poprzez otwór ograniczony folią zapobiegającą kontaminacji pozostałych rękawic, pakowane po 150 sztuk, kolor biały. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający dopuszcza propozycję  Wykonawcy  z odpowiednim przeliczeniem ilości . 

4. Dotyczy Pakietu nr 2 poz . 5,6 

Prosimy o dopuszczenie uchwytów naściennych uniwersalnych z możliwością montowania pojedynczo lub w sekwencji 

po 3 mocowanych do ściany lub szafki a także wózka pielęgniarskiego w rozmiarze: Wysokość - 165; szerokość – 100, 

kompatybilnych ze wszystkimi opakowaniami rękawic diagnostycznych z pozycji 2,3.  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający dopuszcza propozycję  Wykonawcy  z możliwością  wyjmowania rękawic od frontu . 
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5 .Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 

       Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Pakietu 2 wysokiej jakości rękawic diagnostycznych do 
procedur o podwyższonym ryzyku wykonanych z bezpudrowego lateksu o poziomie protein poniżej 30µg/g, o teksturowanej 
powierzchni (zapewniającej dobry chwyt) o nieznacznie różniących się grubościach ścianek (pojedyncza ścianka), tzn. na palcu 
min. 0,36mm, na dłoni min. 0,32mm, na mankiecie min. 0,22mm, o długości min. 300mm, o sile zrywania przed starzeniem 
min. 18N i rozciągliwości przed starzeniem min. 700%, dostępnych w rozmiarach od S do XXL, zarejestrowanych jako wyrób 
medyczny i środek ochrony osobistej Kategorii III. Pragniemy dodać, że dopuszczenie zaoferowania naszych rękawic zapewni 
Państwu otrzymanie szerszej oferty na wysokiej jakości rękawice jednocześnie nie narażając na zarzut braku oszczędności i 
ograniczania uczciwej konkurencji.  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający dopuszcza propozycję  Wykonawcy  . 

6 .Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2 

    Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 2 Pakietu 2 wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z nitrylu, 
bezpudrowych, o nieznacznej różnicy w grubości palców tzn. o grubości pojedynczej ścianki na palcach 0,10 – 0,12mm, o 
AQL 1,0, rolowany mankiet, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach zapewniającą bardzo dobry chwyt, 
polimeryzowane obustronnie co ułatwia zakładanie rękawic, dł. min.240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek 
ochrony osobistej kat. III. Przebadane na min.17 substancji chemicznych, potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, 
pozbawionych tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na 
opakowaniu. Pakowanych po 100 szt., w standardowe opakowania, o wymiarach pasujących do dostarczonych  uchwytów 
naściennych? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający dopuszcza propozycję  Wykonawcy  z odpowiednim przeliczeniem ilości . 

7. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2 

    Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 2 Pakietu 2 wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z nitrylu, 
bezpudrowych, o nieznacznej różnicy w grubości palców tzn. o grubości pojedynczej ścianki na palcach 0,09 – 0,11mm, 
rolowany mankiet, teksturowane na palcach, polimeryzowane od strony roboczej, chlorowane, dł. min.240mm. Zarejestrowane 
jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Przebadane na substancje chemiczne, potwierdzone badaniami 
jednostki niezależnej, pozbawionych tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany 
kolorystycznie na opakowaniu. Pakowanych po 200 szt., w standardowe opakowania, o wymiarach pasujących do 
dostarczonych pojedynczych (odpowiednia ilość) uchwytów naściennych?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający dopuszcza propozycję  Wykonawcy  z odpowiednim przeliczeniem ilości . 

 

   Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszych zapytań, ponieważ opis produktu zawarty w poz. 2 Pakietu 2 wskazuje 
na rękawice Dermagrip Ultra LT w opakowaniach typu SafeDon, którego jedynym dystrybutorem jest firma Zarys,  
uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych, co jest niezgodne z zasadami ustawy pzp, która nakazuje Zamawiającemu 
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Ponadto pragniemy nadmienić, iż 
koszt rękawiczek typu SafeDon, to ok.33,00zł netto (opakowanie a 250szt.) co daje cenę 0,13zł/szt., natomiast koszt 
standardowej rękawiczki nitrylowej to ok.9,70zł netto (opakowanie a 100szt.) co daje cenę 0,097zł/szt.(jak wynika z ostatniej 
analizy ofert przetargowych), a przy tak dużej ilości rękawic (2.700.000 szt.) różnica kosztu jest znacząca.  

8. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4 

   Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 4 Pakietu 2 rękawic nitrylowych o przedłużonym mankiecie, 
bezpudrowych, teksturowanych na palcach, z rolowanym mankietem, grubość pojedynczej ścianki na palcu min.0,16mm, dłoni 
min. 0,11mm, długość 295-300mm, kolor niebieski. Zgodne z normą EN 374, ASTMF 1671, odporne na przenikanie 
cytostatyków potwierdzone badaniami jednostki niezależnej od producenta, rozmiary S do L.  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający dopuszcza propozycję  Wykonawcy  . 

 

 9.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 

   Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Pakietu 1 rękawic chirurgicznych wykonanych z lateksu 
kauczuku naturalnego pudrowanych mączką kukurydzianą o nieznacznej różnicy w  

grubościach, tj. palec 0,21mm-0,23mm, dłoń 0,20mm-0,21mm, mankiet 0,16mm-0,17mm, z poziomem protein <50 ug/g, co 
potwierdzi raport z badań niezależnych oraz z badań niezależnych na brak tiuramów wg HPLC. Ekstrahowane substancje 
chemiczne zostały indywidualnie rozpoznane poprzez HPLC przez porównanie ich z autentycznym materiałem odniesienia. 
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Limity wykrywalności wynoszą  2 µg/ml dla ZDEC i 10 µg/ml dla TMTD, MBT, ZDMC, ZPMC, ZDBC, ZMBI, ZMBT, BHT, 
BHA, DPG i DPT, wyraźnie oznaczony rozmiar na opakowaniu bezpośrednim oraz wewnętrznym rękawiczki, z wytłoczeniem 
rozmiaru na rękawiczce, spełniające pozostałe wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy  . 

 

10. .Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2 

   Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 2 Pakietu 1 rękawic chirurgicznych wykonanych z lateksu, 
bezpudrowych, wewnętrzna strona pokryta wielowarstwowym polimerem ułatwiającym zakładanie, gładka, o nieznacznej 
różnicy w grubościach, tj. palec 0,22mm-0,23mm, dłoń 0,21mm-0,22mm, mankiet 0,17mm-0,18mm, z poziomem protein <20 
ug/g, co potwierdzi raport z badań niezależnych oraz z badań niezależnych na brak tiuramów wg HPLC. Ekstrahowane 
substancje chemiczne zostały indywidualnie rozpoznane poprzez HPLC przez porównanie ich z autentycznym materiałem 
odniesienia. Limity wykrywalności wynoszą  2 µg/ml dla ZDEC i 10 µg/ml dla TMTD, MBT, ZDMC, ZPMC, ZDBC, ZMBI, 
ZMBT, BHT, BHA, DPG i DPT, spełniające pozostałe wymagania. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy  . 

 
11.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 

   Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 3 Pakietu 1 rękawic chirurgicznych wykonanych z lateksu, 
bezpudrowych, wewnętrzna strona pokryta wielowarstwowym polimerem ułatwiającym zakładanie, gładka, ultracienkie dla 
zwiększenia wrażliwości dotykowej o grubościach: palec 0,17mm-0,18mm, dłoń 0,16mm-0,17mm, mankiet 0,15mm-0,16mm, 
o wysokich siłach zrywania min.13N, z poziomem protein <50 ug/g, co potwierdzi raport z badań niezależnych oraz z badań 
niezależnych na brak tiuramów wg HPLC. Ekstrahowane substancje chemiczne zostały indywidualnie rozpoznane poprzez 
HPLC przez porównanie ich z autentycznym materiałem odniesienia. Limity wykrywalności wynoszą  2 µg/ml dla ZDEC i 10 
µg/ml dla TMTD, MBT, ZDMC, ZPMC, ZDBC, ZMBI, ZMBT, BHT, BHA, DPG i DPT, spełniające pozostałe wymagania. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy  . 

 

 12.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4 

   Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 4 Pakietu 1 rękawic chirurgicznych bez lateksowych, 
wykonanych z polochloroprenu (neoprenu) bezpudrowych, wewnętrzna strona pokryta wielowarstwowym polimerem 
ułatwiającym zakładanie, kolor jasno brązowy, o grubościach: palec 0,21mm-0,23mm, dłoń 0,18mm-0,19mm, mankiet 
0,15mm-0,16mm, spełniające pozostałe wymagania. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy  . 

 

13..Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4 

   Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia zgodności rękawic z normą EN 455, części 1-4 przez załączenie do oferty deklaracji 
zgodności producenta. Pragniemy nadmienić, iż tego typu dokument jest bardziej wiążący niż informacja w karcie danych 
technicznych. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy  . 

 

14.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5 

   Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 5 Pakietu 1 rękawic chirurgicznych wykonanych z lateksu, 
bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą pokrytą wielowarstwowym polimerem ułatwiającym zakładanie, o grubościach: palec 
0,22mm-0,23mm, dłoń 0,21mm-0,22mm, mankiet 0,17mm-0,18mm, z poziomem protein <20 ug/g, rozciągliwość przed 
starzeniem min.800%, siła zrywającą min.15,5N, spełniające pozostałe wymagania. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy  . 
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 15.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-5 

   Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z wymaganiem Zamawiającego, że rękawiczki mają być zgodne z norami: EN 455 1-4, 
EN 420, EN 388 należy zaoferować produkt zarejestrowany i oznakowany, jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony 
osobistej kat. III, jak na to wskazują powyższe normy? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy  . 

 

Pakiet 1 

Pozycja 1 

16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 260-280 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, o następujących grubościach: 

Palec - 0,21; Dłoń - 0,16; Mankiet - 0,14 mm, pakowane w opakowania a 70 par. 

17.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pudrowanych z mankietem prostym, z widocznymi podłużnymi i 

poprzecznymi wzmocnieniami o następujących grubościach: palec 0,22 mm, dłoń 0,20 mm, mankiet 0,16 mm. 

Pozycja 2 

18.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 260-280 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, o następujących grubościach: 

Palec - 0,195-0,22 mm; Dłoń - 0,185 +/-0,02  mm; Mankiet – min. 0,145 mm. 

Pozycja 3 

19.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z powierzchnią mikroteksturowaną o długości 270 – 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, o następujących grubościach: Palec - 0,17; Dłoń - 0,16; Mankiet - 0,12 

 

Pozycja 4 

20.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości: palec 0,23 mm, dłoń 0,21 mm, mankiet 0,18 mm  

21.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic poliizoprenowych w kolorze beżowym o długości 270 – 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, o następujących grubościach: Palec - 0,27; Dłoń - 0,215 ±0,025 mm; Mankiet - 0,17 

Pozycja 5 

22.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 260-280 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, o następujących grubościach: 

Palec - 0,195-0,22 mm; Dłoń - 0,185 +/-0,02  mm; Mankiet – min. 0,145 mm, siła zrywania przed starzeniem 14 N po 

starzeniu 12 N. 

23.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 270-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni 

zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że 
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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, o następujących grubościach: 

Palec - 0,27; Dłoń - 0,22 ±0,02 mm; Mankiet - 0,16, siła zrywania przed starzeniem 18 N po starzeniu 15 N. 

24.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych z warstwą nitrylową o następujących 

grubościach: palec 0,21mm, dłoń 0,19 mm, mankiet 0,16 mm, siła zrywania przed starzeniam 16N, siła zrywania po 

starzeniu 12N. 

Pozycja 1,2,3 

25.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dokumentu producenta potwierdzającego zawartość białek. 

Pozycja 5 

26.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dokumentu producenta potwierdzającego odporność na przenikanie 

cytostatyków oraz pozbawione tiuramów. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytania od nr16 do nr26 : 

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy  , wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

SIWZ. 

 

27. dotyczące Pakietu 2 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubościach:0,36-0,37 mm na palcu0,32-0,33 mm na dłoni0,24-
0,25 mm na mankiecie, o długości 301mm, rozciągliwość przed starzeniem 650%, siła zrywająca przed starzeniem 27,14N? 
 
28. dotyczące Pakietu 2 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pozbawionych tiuramów oraz MBT, co wykonawca potwierdzi 
wynikami badań HPLC z jednostki niezależnej przedstawionymi w formie raportu producenta? 
29. dotyczące Pakietu 2 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,12mm, rozmiar opakowania: 121 x 121 x 165mm (+/- 
5mm). 
30. dotyczące Pakietu 2 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach:0,14 mm na palcu  0,09 mm na dłoni 0,07 mm na mankiecie, 
Odpornych na przenikanie cytostatyków, co potwierdzone zostanie raportem badania wykonanym w niezależnym 
laboratorium. 
Odpowiedź Zamawiającego na pytania od nr27 do nr 30 :  

Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycje Wykonawcy . 

Pakiet nr 2, poz. 1.  

31 Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku, nitrylowych bezpudrowych. 

Grubość pojedyncza: ścianka na palcu min. 0,19 mm, dłoni min. 0,13 mm., mankiecie min.  

0,09 mm., długość min. 281 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 12,49 N. Rękawice zarejestrowane jako wyrób 

medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Nie , Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy. 

32. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycje Wykonawcy z odpowiednim przeliczeniem ilości . 

 

Pakiet nr 2, poz. 2, poz. 5-6.  

33. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej  

i konkurencyjnej cenowo oferty.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Nie , Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy. 

Pakiet nr 2, poz. 3.  

34. Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice były odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą  
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ASTM F1671, oraz substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, 

a dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzonych badaniami 

producenta.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycje Wykonawcy . 

Pakiet nr 2, poz. 4.  

35. . Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z przedłużonym mankietem, bezpudrowych,  

z dodatkową teksturą na palcach, rolowany mankiet, grubość pojedyncza: ścianka na palcu min. 0,19 mm, dłoni min. 

0,13 mm., na mankiecie min. 0,09 mm., długość min. 281 mm, kolor pomarańczowy. Zgodnie z normą  

EN 374, ASTM F1671, odporne na przenikanie cytostatyków potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od 

producenta. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Nie , Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy. 

 

 

 
Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
Do wiadomości : 
Strona internetowa Zamawiającego  www.otwock-szpital.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


