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Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2019 Data: 21.10.2019 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na dostawę  rękawic  chirurgicznych  i  diagnostycznych  na
potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., Znak postępowania: 4311/2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wraz
z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1 – Pakiet 1 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie rękawic  diagnostycznych,  winylowych,  oznakowanych jako wyrób medyczny Klasy I  i
środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 – Pakiet 2 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych wysokie ryzyko o długości 270-285mm w zależności
od rozmiaru. Grubości: palec: 0,27mm, dłoń:  0,22 +/- 0,02mm, mankiet: 0,16mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 – Pakiet 2 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy następującego asortymentu:
Rękawice  diagnostyczne  nitrylowe  niejałowe  z  przedłużonym  mankietem  do  wysokiego  ryzyka,  pokryte  od
wewnątrz warstwą nawilżającą z aloesu naturalnego, kolor zielony, grubość na palcu 0,19 mm, średnia długość
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.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 – Pakiet 2 poz. 1
Prosimy  o  dopuszczenie  rękawic  diagnostycznych  o  długości  całkowitej  min.  270-285mm  pakowanych
w dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 – Pakiet 3 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy  rękawice mają być pozbawione szkodliwych substancji  tj.  tiuramów
i MBT,  a  opakowanie  winno  zawierać  informacje  o  substancjach  chemicznych  używanych  do  przyspieszania
wulkanizacji  w  procesie  produkcyjnym  (akceleratorów)  mogących  wywołać  reakcje  alergiczne,  podobnie  jak
informacje o zawartości lateksu i DEHP. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



Pytanie 6 – Pakiet 3 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do prac z cytostatykami o długości min. 265mm. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 – Pakiet 4 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych jałowych o długości rękawicy min. 260-285mm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 –   Pakiet 4 poz. 2   
Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych jałowych o grubości rękawicy (ścianka pojedyncza): palec min.
0,20mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 –   Pakiet 4 poz. 2   
Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych jałowych o poziomie AQL≤1,0.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 –   Pakiet 4 poz. 3   
Prosimy  o  dopuszczenie  sterylnych  rękawic  chirurgicznych  bezpudrowych  o  grubości  (ścianka  pojedyncza)
na palcu min. 0,21-0,22 mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 –   Pakiet 4 poz. 3   
Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  Zamawiający  oczekuje  zaoferowania  rękawic  chirurgicznych  o  wewnętrznej
strukturze sieci, która znacznie ułatwia zakładanie na wilgotne dłonie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 12 –   Pakiet 4 poz. 3   
Prosimy o dopuszczenie sterylnych rękawic chirurgicznych bezpudrowych o długości  270-285 mm w zależności
od rozmiaru. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 –   Pakiet 4 poz. 3   
Prosimy o dopuszczenie sterylnych rękawic chirurgicznych bezpudrowych o długości 265-285 mm w zależności
od rozmiaru. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 –   Pakiet 5 poz. 1   
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  długości  rękawic  chirurgicznych  ortopedycznych  min.  270-285mm
(w zależności od rozmiaru).
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 –   Pakiet 4 i 5   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z mankietem, na którym widnieje rozmiar oraz
oznaczenie: prawa/lewa dłoń. Nazwa znajduje się na opakowaniu jednostkowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie 16 –   Pakiet 1 poz. 1  
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony
indywidualnej kategorii I 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 –   Pakiet 3 poz. 1   
W  nawiązaniu  do  nowych  przepisów  ROZPORZĄDZENIA  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (UE)
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/



EWG prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normami EN 455, EN 420, EN ISO 374
-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015 (która zastępuję normę 374-3), EN 374-4:2013, EN 374-5:2016 (która
zastępuje normę ASTM F 1671), z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. 
Zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 –   Pakiet 3 poz. 2   
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normami EN 374-1 (z wyłączeniem punktu
5.3.2.), -2, -3, EN 455 -1, -2, -3, -4. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że rękawice zostały przebadane do stosowania leków
cytostatycznych.

Zamawiający informuje że została dokonana Modyfikacja nr 2 z dnia 21.10.2019r. Opisu przedmiotu

Zamówienia oraz Formularza Asortymentowo-Cenowego. 

                                                                                                  Z poważaniem


