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Institute of Mother and Child 
L’Institut de la Mère et de l’Enfant 

            Warszawa, 28 czerwca 2017 roku 
A/ZP/SZP.251-31/17 
 

 
SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-31/17 na dostawę: 
 

„Rękawic” 
 

W związku z omyłką pisarską Zamawiający informuje, że dokonuje sprostowania Wyjaśnień 
treści SWIZ, które zostały udzielone Wykonawcom w dniu 27 czerwca 2017 r. Zakres 
sprostowania dotyczy odpowiedzi udzielonej na następujące pytania:  
 
 
Pytanie nr 25 dot. części 2 , poz. 1-6   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 260-285 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. AQL ≤ 
1,0. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. 
Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche  
i wilgotne dłonie. Grubość na dłoni min. 0,185 ± 0,02 mm, na mankiecie min. 0,145 mm. 
Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od 
producenta.  
Odpowiedź nr 25 
Zamawiający nie dopuszcza rękawic o długości min. 260-285 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. AQL ≤ 1,0. Powierzchnia 
mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna 
warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche  
i wilgotne dłonie. Grubość na dłoni min. 0,185 ± 0,02 mm, na mankiecie min. 0,145 mm. 
Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od 
producenta.  
 
Pytanie nr 28 dot. części 2, poz. 7-12. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych 
antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych,trójwarstwowych. 
Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo 
pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając 
jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości 
syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Grubość na palcu min. 0,21 mm, na 
dłoni mion. 0,19 mm, na dłoni min. 0,16 mm. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  
opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany  
z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne 
hermetyczne foliowe podciśnieniowe. 



Instytut Matki i Dziecka 
www.imid.med.pl 

2 

Odpowiedź nr 28 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych 
antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych,trójwarstwowych. 
Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo 
pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając 
jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości 
syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Grubość na palcu min. 0,21 mm, na 
dłoni mion. 0,19 mm, na dłoni min. 0,16 mm. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  
opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany  
z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne 
hermetyczne foliowe podciśnieniowe. 
 
Pytanie nr 30 dot. części 2, poz. 13- 14   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic mikrochirurgicznych, 
lateksowych bezpudrowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej na całej 
powierzchni, zapewniającej dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze 
sieci ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Długość min. 280 mm. Grubość na 
mankiecie min. 0,12 mm. AQL ≤ 1,0. Obniżony poziom protein ≤ 10 μg/g potwierdzony 
badaniami niezależnego laboratorium od producenta.   
Odpowiedź nr 30 
Zamawiający nie dopuszcza wysokiej klasy rękawic mikrochirurgicznych, lateksowych 
bezpudrowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej na całej powierzchni, 
zapewniającej dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci 
ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Długość min. 280 mm. Grubość na 
mankiecie min. 0,12 mm. AQL ≤ 1,0. Obniżony poziom protein ≤ 10 μg/g potwierdzony 
badaniami niezależnego laboratorium od producenta.   
 
Pytanie nr 31 dot. części 2, poz. 13- 14  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy mikrochirurgicznej 
półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej trójwarstwowej, całkowicie syntetycznej na styku  
z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni  
z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy 
jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. 
Grubość na dłoni i mankiecie ≥ 0,14 mm. Posiadających zewnętrzną warstwę 
antypoślizgową, mankiet anatomicznie prosty z dodatkowym wzmocnieniem w postaci 
rolowania oraz widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień. AQL po 
zapakowaniu 0,65.  
Odpowiedź nr 31 
Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy rękawicy mikrochirurgicznej półsyntetycznej, 
lateksowo-nitrylowej trójwarstwowej, całkowicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, 
dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, 
dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej 
barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Grubość na dłoni  
i mankiecie ≥ 0,14 mm. Posiadających zewnętrzną warstwę antypoślizgową, mankiet 
anatomicznie prosty z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania oraz widocznym 
systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień. AQL po zapakowaniu 0,65. 
 
Pytanie nr 34 dot. części  4, poz. 5-7  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających niski poziom protein < 50 
μg/g rękawicy, co zgodnie z dostępną literaturą fachową jest poziomem zapewniającym 
minimalne ryzyko wystąpienia objawów alergii na lateks. 
Odpowiedź nr 34 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic posiadających niski poziom protein < 50 μg/g 
rękawicy, co zgodnie z dostępną literaturą fachową jest poziomem zapewniającym minimalne 
ryzyko wystąpienia objawów alergii na lateks.  
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Pytanie nr 35 dot. części 4, poz. 5-7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu.  
Odpowiedź nr 35 
Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice w komplecie sterylizowanych tlenkiem etylenu. 
 
Pytanie nr 45 dot. części nr 4, poz. 8-13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycjach rękawic w opakowaniach  
zewnętrznych papier/papier wewnętrznie jednostronnie foliowany. Jednocześnie pragniemy 
podkreślić, iż opakowania te spełniają wymagania normy EN 455 i gwarantują zachowanie 
sterylności do momentu otwarcia. 
Odpowiedź nr 45 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach rękawic  
w opakowaniach zewnętrznych papier/papier wewnętrznie jednostronnie foliowany. 
Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż opakowania te spełniają wymagania normy EN 455 i 
gwarantują zachowanie sterylności do momentu otwarcia. 
 

 

 
 
 
 
 
Sekretarz Komisji Przetargowej 

 
              Justyna Michalak 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie niniejszego pisma, 
zgodnie z art. 18 ust. 2 przepisy przejściowe ustawy Prawo zamówień publicznych na e-mail: 
justyna.michalak@imid.med.pl 
Sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 28 czerwca 2017 r. 

mailto:justyna.michalak@imid.med.pl
http://www.imid.med.pl/

