
 Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                            Data: 31.01.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych

na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania:  266/2017)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze

zm.) Zamawiający  przekazuje   treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania

Pakiet 1 poz. 1
1) Ze względu na fakt, iż rękawice winylowe służą do procedur niskiego ryzyka i krótkiej opieki nad pacjentem,
zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie rękawic oznakowanych jako wyrób medyczny kat.
I  i środek osobisty kat. I zgodnie z ich przeznaczeniem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Ad. 1. Zamawiajacy nie dopuszcza. 
Pakiet 2 poz. 1
2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości mankietu min. 260mm, w pozostałym zakresie
zgodnych z wymogami SIWZ.
Ad. 2. . Zamawiajacy nie dopuszcza. 
Pakiet 2 Poz. 1 
3)  Prosimy  zamawiającego  o  dopuszczenie  wysokiej  jakości  rękawic  nitrylowych  o  grubszych  ściankach
przeznaczonych do wysokiego ryzyka, mankiet 300 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 2 poz. 2
4) Czy rękawice mają zabezpieczać zarówno pacjenta podczas wykonywania przez użytkownika procedur
medycznych, jak i użytkownika podczas wykonywania procedur niemedycznych w kontakcie z substancjami
chemicznymi  niebezpiecznymi  dla  zdrowia  i  życia  oraz  w  związku  z  tym  mają  posiadać  oznakowanie
podwójne, jako wyrób medyczny klasy I  i  środek ochrony indywidualnej kategorii  III,  zgodnie z dyrektywą
2007/47/EC z adekwatnymi fabrycznymi informacjami na opakowaniu, określonymi w normie EN 420?
Ad. 4. Zamawiajacy dopuszcza. 
Pakiet 3 poz. 1
5) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych jako medyczne i
ochronne  kategorii  III,  przebadanych  według  metodologii  opisanych  w  normach  wymienionych  w  SIWZ i
spełniających wymagania norm EN 374-1,2,3 w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE
wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla Środka ochrony osobistej kategorii III?
Ad. 5. Zamawiajacy dopuszcza. 
Pakiet 3 poz. 1

6) Ze względu na fakt iż zamawiający wymaga, aby na opakowaniu były informacje o spełnianiu normy
EN 374-3, prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy tym samym oczekuje, aby rękawice były odporne
na min. 12 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie?



Ad. 6. Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 3 poz. 2
7) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości mankietu min. 260mm, w pozostałym zakresie
zgodnych z wymogami SIWZ.
Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza. 
Pakiet 5 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości mankietu min. 270mm, w pozostałym zakresie
zgodnych z wymogami SIWZ.
Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza. 
Pakiet 5 poz. 2
9) Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 260-280 mm dopasowanej do rozmiaru,
wymaganej dla długości wymaganej dla rękawic chirurgicznych?
Ad. 9. Zamawiający nie dopuszcza. 
Pakiet 5 poz. 2
Czy zamawiające w celu redukcji ryzyka uczuleń oczekuje rękawic obniżonej zawartości protein poniżej 30
ug/g? Potwierdzonej raportem badań jednostki niezależnej.
Ad. 10.Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 5 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości mankietu min. 278mm, w pozostałym zakresie
zgodnych z wymogami SIWZ.
Ad.11. Zamawiający nie dopuszcza. 
Pakiet 5 poz. 3
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 260-280 mm dopasowanej do rozmiaru, 
wymaganej dla długości wymaganej dla rękawic chirurgicznych?         
Ad. 12.   Zamawiający nie dopuszcza.   

Grupa I

13) Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne winylowe  zarejestrowane jako wyrób medyczny

klasy  I  oraz   środek  ochrony  osobistej  kategorii  I,  pozostałe  parametry  zgodnie  

z SIWZ?

Ad. 13.Zamawiający nie dopuszcza. 

Grupa II, poz. 1

14)  Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  lateksowe   do  wysokiego  ryzyka,  o  grubszych  ściankach,  

z  wyraźną  teksturą  na  palcach,  zgodne  w  całości  z  normą  EN  374,  455,  odporne  na  działanie

cytostatyków, o lepszym  AQL 1,0, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej

kategorii  III,  oznaczone  symbolami  (również  na  opakowaniu)  dotyczącymi  zgodności  

z normami oraz czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z EN 980? 



Norma ta określa symbole graficzne do stosowania w informacjach dostarczanych przez wytwórcę

wraz  z  wyrobami  medycznymi.  Nie  określono  wymagań  dotyczących  informacji,  które  należy

dostarczyć wraz z wyrobami medycznymi. Norma EN 980:2010 została wycofana i zastąpiona przez

PN-EN ISO 15223-1:2012.

Ad. 14. Zamawiajacy dopuszcza. 

Grupa IV, poz. 1

15) Czy Zamawiający dopuści rękawice występujące w rozmiarze M,L?

Ad. 15.  Zamawiający dopuszcza. 

Grupa V, poz. 2

16) Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 289 mm, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 16. Zamawiający dopuszcza.

Grupa V, poz. 2

17) Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  o  długości  min.  270-min  300  mm w zależności  od  rozmiaru,

spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 17. Zamawiający nie dopuszcza. 

Grupa V, poz. 2

18) Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 286 mm w zależności od rozmiaru, spełniające

pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 18. Zamawiający dopuszcza.

Grupa V, poz. 3

19) Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 285 mm w zależności od rozmiaru, spełniające

pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 19. Zamawiający dopuszcza.

Grupa V, poz. 4

20) Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  z  specjalną  warstwą  antypoślizgową  na  całej  powierzchni

równoważną do tekstury, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 20. Zamawiający dopuszcza.

Grupa VI, poz. 1



21) Czy Zamawiający dopuści rękawice z specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy

wierzchniej  równoważną do tekstury,  rękawica spodnia gładka celem łatwiejszego zakładania rękawicy

wierzchniej, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 21.Zamawiający dopuszcza.

Grupa VI, poz. 1

22) Prosimy  o  doprecyzowanie  jednostki  miary  z  uwagi  na  fakt,  iż  według  opisu  pozycji  opakowanie

powinno zawierać dwie pary rękawic o równych kolorach natomiast jednostką  miary według formularza

jest para? Czy należy wycenić  opakowanie zawierające 2 pary rękawic?

Ad. 22.   4 sztuki rękawic mają być wycenione jako 1 para. 

      Z poważaniem:




	Norma ta określa symbole graficzne do stosowania w informacjach dostarczanych przez wytwórcę wraz z wyrobami medycznymi. Nie określono wymagań dotyczących informacji, które należy dostarczyć wraz z wyrobami medycznymi. Norma EN 980:2010 została wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15223-1:2012.

