
Odpowiedź na zapytania nr 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 20.10.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych  na potrzeby 
„Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o., znak sprawy: 3280/2020. 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych
warunków  zamówienia  wraz  z wyjaśnieniami.  W  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły
następujące pytania:

PYTANIE 1 dot. Pakietu 1 
Czy jako alternatywę zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w pozostałym zakresie zgodne z SWIZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 2 – dot. Pakietu 2 poz.1 
Prosimy  zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  nitrylowych  do  wysokiego  ryzyka  w  pozostałym
zakresie zgodnych z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 3 dot. Pakietu 2 poz. 1 i 2 
Prosimy wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje 485 par czy opakowań? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje  485 par.

PYTANIE 4 dot. Pakietu 4 poz. 2 
1.Prosimy  zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  chirurgicznych,  lateksowych  pudrowananych,
grubość  na  palcu  0,20  mm,  na  dłoni  0,19mm,  na  mankiecie  0,  15mm;  AQL  0,65,  sterylizowane
radiacyjnie, poziom protein < 60 μg/g rękawicy , mankiet rolowany, długość min. 280 mm, na mankiecie
oznaczony rozmiar i wskazanie dłoni? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
2.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: 
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, lekko pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL
max. 0,65; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 μg/g rękawicy (badania
niezależne,  nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany,  na mankiecie oznaczony rozmiar i  wskazanie
dłoni ,opakowanie zewnętrzne papier-folia, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim
dotycząca postępowania z pudrem, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i
uczuleń, długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów
zgodnie z ASTM F 1671, Certyfikat CE Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii
III,  typ  B  wg  EN  ISO  374-1,  odporne  na  poziomie  6  na  co  najmniej  3  substancje  w  stężeniach
wymienionych  w  normie  EN  ISO  374-1.  Produkowane  w  zakładach  posiadających  wdrożone  i
certyfikowane  systemy  zarządzania  jakości  ISO  13485,  ISO  9001,  ISO  14001  i  OHSAS  18001.
Opakowanie 70 par. Rozmiary 5,5-9,0. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE 5 dot. Pakietu 4 poz. 3 
1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: 
Rękawice  chirurgiczne,  lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą  polimerową o strukturze sieci,
powierzchnia  zewnętrzna  mikroteksturowana,  AQL  0,65;  sterylizowane  radiacyjnie,  anatomiczne,
faktyczny  poziom protein  ≤  10  ug/g  rękawicy,  mankiet  rolowany,  na mankiecie  oznaczony  rozmiar  i
wskazanie  dłoni,  opakowanie  zewnętrzne  hermetyczne  foliowe  z  wycięciem  w  listku  ułatwiającym
otwieranie, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów
zgodnie  z  ASTM  F  1671,  badania  na  przenikalność  substancji  chemicznych  zgodnie  z  EN-374-  3
(dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji  na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez
jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.
Produkowane  zgodnie  z  normą  ISO  13485,  ISO  9001,  ISO  14001  i  OHSAS  18001  potwierdzone
certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: 
Rękawice  chirurgiczne  lateksowe  bezpudrowe  z  wewnętrzną  warstwą  polimerową  powierzchnia
zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, grubość min.: na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm,
na mankiecie 0,16 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 10 ug/g rękawicy w
badaniach niezależnych, mankiet rolowany, długość min. dla rozmiaru 7,5 - 302 mm, siła zrywania min.
15 N. Mankiet rolowany, na mankiecie oznaczony rozmiar i wskazanie dłoni, Opakowanie zewnętrzne
hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla
środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzone  certyfikatami  jednostki  notyfikowanej.  Kod  EAN  na  opakowaniu  jednostkowym  i
dyspenserze. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 6 dot. Pakietu 4 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach: 
Rękawice  chirurgiczne  neoprenowe,  bezpudrowe  z  strukturą  syntetycznych  polimerowych  powłok
wewnętrznych,  zewnętrzna  powierzchnia  delikatnie  teksturowana,  jasnobrązowe,  AQL.  0,65,
sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość: na palcu 0,23 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie
0,17 mm, długość min. 300 mm, wytrzymałość min. 14 N, mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym
zapobiegającym  zsuwaniu  się,  na  mankiecie  oznaczony  rozmiar  i  wskazanie  dłoni.  Badania  na
przenikalność  min.  25  substancji  chemicznych,  w  tym  4-rzędowych  środków  czyszczących  oraz
cytostatyków (raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z
teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.
Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki
notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 7 dot. Pakietu 5 
Prosimy o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach: 
Rękawice chirurgiczne lateksowe w systemie podwójnego zakładania,  zewnętrzne w kolorze lateksu,
wewnętrzne  kontrastowe  zielone  z  wewnętrzną  warstwą  polimerową  o  strukturze  sieci,  AQL  0,65,
sterylizowane  radiacyjnie,  anatomiczne,  anatomiczne  z  poszerzoną  częścią  grzbietową  dłoni,  średni
poziom  protein  w  obu  rękawicach  <  10  ug/g  rękawicy,  mankiet  rolowany,  na  mankiecie  oznaczony
rozmiar  i  wskazanie  dłoni,  opakowanie  zewnętrzne  hermetyczne  foliowe  z  wycięciem  w  listku
ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność
substancji  chemicznych  zgodnie  z  EN-374-3  (raport  z  wynikami  badań),  Certyfikat  CE  jednostki
notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO
9001,  ISO  14001  i  OHSAS  18001  potwierdzone  certyfikatami  jednostki  notyfikowanej.  Opakowanie
25par. Rozmiary 5,5-9,0. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



PYTANIE 8 dot. Pakietu 6 
Prosimy o dopuszczenie rękawic długość min. 260-285 mm w zależności od rozmiaru? Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi

 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

Z poważaniem


