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

            Warszawa, 27 czerwca 2017 roku 
A/ZP/SZP.251-31/17 
 

 
WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ 

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

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

„Rękawic” 
 

Pytanie nr 1 dot. części 3 
Czy zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bez pudrowe z poziomem AQL 1,5, sile 
zrywania przed i po starzeniu 6N oraz rozciągliwości przed starzeniem min 520% i po 
starzeniu min. 460% pakowane po 150 szt, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź nr 1  
Nie, Zamawiający nie dopuści rękawic nitrylowych bez pudrowych z poziomem AQL 1,5, sile 
zrywania przed i po starzeniu 6N oraz rozciągliwości przed starzeniem min 520% i po 
starzeniu min. 460% pakowane po 150 szt. 
 
Pytanie nr 2 dot. części 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową , poziom protein 94 
µg/g, długość min 275 mm – 6,0 oraz 6,5, min. 280 mm – 7,0, min. 285 mm -7,5, 
min.290mm – 8,0, min. 295 mm – 8,5 oraz min. 300mm- 9,0, o grubościach: palec: 0,22 
mm +/-0,02, dłoń: 0,20 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,18 mm +/-0,02, opakowanie : 
wewnętrznie papier, zewnętrznie foliowany papier? 
Odpowiedź nr 2 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic ze specjalną warstwą antypoślizgową, poziom 
protein 94 µg/g, długość min 275 mm – 6,0 oraz 6,5, min. 280 mm – 7,0, min. 285 mm -7,5, 
min.290mm – 8,0, min. 295 mm – 8,5 oraz min. 300mm- 9,0, o grubościach: palec: 0,22 
mm +/-0,02, dłoń: 0,20 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,18 mm +/-0,02, opakowanie: 
wewnętrznie papier, zewnętrznie foliowany papier. 
 
Pytanie nr 3 dot. części 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein 89 µg/g, grubości: palec: 0,16 mm 
+/-0,02, dłoń: 0,14 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,12 mm +/-0,02, opakowanie: wewnętrznie 
papier , zewnętrznie papier powlekany folią? 
Odpowiedź nr 3 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic z poziomem protein 89 µg/g, grubości: palec: 0,16 
mm +/-0,02, dłoń: 0,14 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,12 mm +/-0,02, opakowanie: 
wewnętrznie papier , zewnętrznie papier powlekany folią. 
 
Pytanie nr 4 dot. części 2, pozycja 1-6 
Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein poniżej 33 µg/g, długość min. 280 
mm – 6,5, min. 283 mm – 7,0, min.287 mm -7,5, min.288 mm – 8,0, min .290 mm -8,5 , 
9,0, grubości: palec: 0,22 mm +/-0,02, dłoń: 0,19 mm +/-0,01, mankiet: 0,17 mm +/-0,01, 
opakowanie: wewnętrznie papier, zewnętrznie folia? 
Odpowiedź nr 4 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic z poziomem protein poniżej 33 µg/g, długość min. 
280 mm – 6,5, min. 283 mm – 7,0, min.287 mm -7,5, min.288 mm – 8,0, min .290 mm -8,5 
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,9,0, grubości: palec: 0,22 mm +/-0,02, dłoń: 0,19 mm +/-0,01, mankiet: 0,17 mm +/-0,01, 
opakowanie: wewnętrznie papier, zewnętrznie folia. 
 
Pytanie nr 5 dot. części 2, pozycja 1-6 
Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej 
powierzchni, długość min. 280 mm – 6,5, min. 283 mm – 7,0, min.287 mm -7,5, min.288 
mm – 8,0, min .290 mm -8,5 , 9,0, grubości: palec: 0,21 mm +/-0,02, dłoń: 0,18 mm +/-
0,02 oraz mankiet: 0,16 mm +/-0,02, opakowanie: wewnętrznie papier, zewnętrznie folia? 
Odpowiedź nr 5 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej 
powierzchni, długość min. 280 mm – 6,5, min. 283 mm – 7,0, min.287 mm -7,5, min. 288 
mm – 8,0, min .290 mm -8,5 , 9,0, grubości: palec: 0,21 mm +/-0,02, dłoń: 0,18 mm +/-
0,02 oraz mankiet: 0,16 mm +/-0,02, opakowanie: wewnętrznie papier, zewnętrznie folia. 
 
Pytanie nr 6 dot. części 2, pozycja 7-12 
Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie, rękawice ze specjalną 
warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, grubość: palec: 0,23 mm +/-0,02, dłoń: 0,19 
mm +/-0,01 oraz mankiet: 0,15 mm +/-0,01, długość: min. 290 mm dla 6,5, min. 295 mm 
dla 7,5, min. 300 dla 8,0;8,5;9,0, opakowanie: wewnętrznie papier, zewnętrznie : folia – nie 
podciśnieniowe? 
Odpowiedź nr 6 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic polimerowanych obustronnie, rękawic ze specjalną 
warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, grubość: palec: 0,23 mm +/-0,02, dłoń: 0,19 
mm +/-0,01 oraz mankiet: 0,15 mm +/-0,01, długość: min. 290 mm dla 6,5, min. 295 mm 
dla 7,5, min. 300 dla 8,0;8,5;9,0, opakowanie: wewnętrznie papier, zewnętrznie : folia – nie 
podciśnieniowe. 
 
Pytanie nr 7 dot. części 2, pozycja 13-14 
Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej 
powierzchni, poziom protein poniżej 30 µg/g, długość 288mm dla 8,0 oraz 290 mm dla 8,5, 
grubości: palec: 0,17 mm +/-0,01 oraz dłoń:0,16 mm +/-0,01? 
Odpowiedź nr 7 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej 
powierzchni, poziom protein poniżej 30 µg/g, długość 288mm dla 8,0 oraz 290 mm dla 8,5, 
grubości: palec: 0,17 mm +/-0,01 oraz dłoń:0,16 mm +/-0,01. 
 
Pytanie nr 8 dot. części 3 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palec: 0,08 mm +/-0,02, dłoń: 0,07 mm 
+/-0,02 oraz mankiet: 0,05mm +/-0,02, siła zrywu przed starzeniem min. 6,5 N po starzeniu 
min. 6N, rozciągliwość przed starzeniem 560% po starzeniu 400%? 
Odpowiedź nr 8 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza  rękawic o grubościach: palec: 0,08 mm +/-0,02, dłoń: 0,07 
mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,05mm +/-0,02, siła zrywu przed starzeniem min. 6,5 N po 
starzeniu min. 6N, rozciągliwość przed starzeniem 560% po starzeniu 400%. 
 
Pytanie nr 9 dot. części 4, pozycja 1-4 
Czy Zamawiający dopuści rekawice o grubościach: palec: 0,07 mm +/-0,03, dłoń: 0,07 mm 
+/-0,03 oraz mankiet: 0,06 mm +/-0,03 
Odpowiedź nr 9 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic o grubości: palec: 0,07 mm +/-0,03, dłoń: 0,07 mm 
+/-0,03 oraz mankiet: 0,06 mm +/-0,03. 
 
Pytanie nr 10 dot. części 4, pozycja 5-7 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 455mm? 
Odpowiedź nr 10 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic o długości min. 455mm. 
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Pytanie nr 11 dot. części 4, pozycja 8-13 
Czy Zamawiający dopuści rękawice dostępne w rozmiarach 6,5-8,5? 
Odpowiedź nr 11 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 12 dot. części 4, pozycja 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w miejsce rozmiaru 9,0 zaoferować 8,5? 
Odpowiedź nr 12 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody by w miejsce rozmiaru 9,0 zaoferować 8,5 
 
Pytanie nr 13 dot. SIWZ:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?   
W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. 
Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną i solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 
Odpowiedź nr 13 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum.   
 
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania 
konkretnego postępowania?  
Odpowiedź nr 14 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania 
konkretnego postępowania.  
 
Pytanie nr 15 dot. części 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu, 
współczynnik AQL = 1,5, długość rękawicy ≥ 260 – 280 cm w zależności od rozmiaru, 
opakowanie jednostkowe zewnętrzne papier foliowany?  
Odpowiedź nr 15 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic sterylizowanych tlenkiem 
etylenu, współczynnik AQL = 1,5, długość rękawicy ≥ 260 – 280 cm w zależności od 
rozmiaru, opakowanie jednostkowe zewnętrzne papier foliowany. 
 
Pytanie nr 16 dot. części 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z AQL = 1,5?  
Odpowiedź nr 16 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic z AQL = 1,5. 
 
Pytanie nr 17 dot. części 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości pojedynczej ścianki na 
palcach min. 0,07mm, dłoń min. 0,06mm, siła zrywania przed i po starzeniu 7,0÷7,5N, 
rozciągliwość przed i po starzeniu 400÷500%?  
Odpowiedź nr  17 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości pojedynczej ścianki 
na palcach min. 0,07mm, dłoń min. 0,06mm, siła zrywania przed i po starzeniu 7,0÷7,5N, 
rozciągliwość przed i po starzeniu 400÷500%. 
 
Pytanie nr 18 dot. części 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania przed starzeniem 
6,3÷8,0N i po starzeniu 6,3÷7,1?  
Odpowiedź nr 18 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic o sile zrywania przed 
starzeniem 6,3÷8,0N i po starzeniu 6,3÷7,1. 
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Pytanie nr 19 dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający może określić jaki procent umowy zostanie przez niego na pewno 
zrealizowany?  
Odpowiedź nr 19 
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w jakim procencie zrealizuje przyszłą umowę. 
Sprawę tą regulują § 4 ust. 6 oraz § 6 ust. 2 pkt 5 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 20 dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” (dot. § 3 
ust. 6)?  
Odpowiedź nr 20 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” (dot. 
§ 3 ust. 6). 
 
Pytanie nr 21 dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od realizacji 
umowy wynosiła 10% niezrealizowanej wartości umowy? 
Odpowiedź nr 21 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody aby kara umowna w przypadku odstąpienia od realizacji 
umowy wynosiła 10% niezrealizowanej wartości umowy. 
 
Pytanie nr 22 dot. części nr 3, poz. 1-4 
Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych o AQL ≤ 1.5 zarejestrowanych jako wyrób 
medyczny Klasy I i środek ochrony osobistej KAT III. 
Odpowiedź nr 22 
Zamawiający nie dopuszcza rękawic nitrylowych o AQL ≤ 1.5 zarejestrowanych jako wyrób 
medyczny Klasy I i środek ochrony osobistej KAT III. 
 
Pytanie nr 23 
Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych z godnych z normą EN 455 – 2 o sile zrywu 
przed starzeniem min 7.0 N i po starzeniu min 6. 4 N. 
Odpowiedź nr 23 
Zamawiający nie dopuszcza rękawic nitrylowych z godnych z normą EN 455 – 2 o sile zrywu 
przed starzeniem min 7.0 N i po starzeniu min 6. 4 N. 
 
Pytanie nr 24 dot. części 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi 
ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 
10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz 
dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo 
pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ≤ 1.0 Poziom protein < 30 μg/g potwierdzony 
badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Grubość na dłoni min. 0,17. 
Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne papierowe foliowane, wewnętrzne 
papierowe, max 70 par.  
Odpowiedź nr 24 
Zamawiający nie dopuszcza rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi 
ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 
10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz 
dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo 
pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ≤ 1.0 Poziom protein < 30 μg/g potwierdzony 
badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Grubość na dłoni min. 0,17. 
Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne papierowe foliowane, wewnętrzne 
papierowe, max 70 par.  
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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.  
 
Pytanie nr 26 dot. części 2, poz. 1-6  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic polimeryzowanych od strony wewnętrznej, 
zewnątrz mikroteksturowanych, co zwiększa chwytność rękawic. Pragniemy nadmienić, że 
polimeryzowanie powierzchni ma na celu wprowadzenie poślizgu, co jest zwłaszcza ważne 
przy zakładaniu rękawic. Zwiększenie poślizgu nie jest jednak pożądane od strony roboczej, 
gdzie podczas zabiegu manipuluje się narzędziami. 
Odpowiedź nr 26 
Zamawiający dopuszcza rękawic polimeryzowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz 
mikroteksturowanych, co zwiększa chwytność rękawic. 
 
Pytanie nr 27 dot. części 2, poz. 1-6  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej 
rękawicy wynoszącej na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,16 mm. 
Odpowiedź nr 27 
Zamawiający nie dopuszcza różniącej nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej 
rękawicy wynoszącej na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,16 mm. 
 
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. 
Odpowiedź nr 28 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych 
antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych,trójwarstwowych. 
Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana.  
  
Pytanie nr 29 dot. części 2, poz. 7-12 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej 
rękawicy wynoszącej na dłoni 0,20 mm, korzystnie wpływająca na barierowość rękawicy. 
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Odpowiedź nr 29 
Zamawiający nie dopuszcza nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy 
wynoszącej na dłoni 0,20 mm, korzystnie wpływająca na barierowość rękawicy. 
  
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. 
 
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. 
 
Pytanie nr 32 dot. części 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. 
XL). 
Odpowiedź nr 32 
Zamawiający dopuszcza rękawice pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL). 
 
Pytanie nr 33 dot. części 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych 
o dobrej wrażliwości dotykowej, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach 
palców, o poziomie AQL 1.0, siła zrywania przed / po starzeniu min. 6,3 N / 6,0 N, o grubości 
na dłoni min. 0,07 ± 0,01mm - potwierdzone raportem z wynikami badań. Rozciągliwość 
min. 500 %. Rozmiary XS-XL pakowane po max 100 sztuk. 
Odpowiedź nr 33 
Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe o dobrej wrażliwości 
dotykowej, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców, o poziomie AQL 
1.0, siła zrywania przed / po starzeniu min. 6,3 N / 6,0 N, o grubości na dłoni min. 0,07 ± 
0,01mm - potwierdzone raportem z wynikami badań. Rozciągliwość min. 500 %. Rozmiary 
XS-XL pakowane po max 100 sztuk. 
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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 sterylizowanych tlenkiem etylenu. 
 
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 dwóch par pakowanych osobno. 
 
Pytanie nr 36 dot. części 4, poz. 8-13  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w komplecie dwóch par pakowanych 
osobno. 
Odpowiedź nr 36 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 37 dot. części 4, poz. 8-13 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezpudrowych dedykowanych zabiegom  
o podwyższonym ryzyku i ortopedii.  
Odpowiedź nr 37 
Zamawiający nie dopuszcza rękawic bezpudrowych dedykowanych zabiegom  
o podwyższonym ryzyku i ortopedii.  
 
Pytanie nr 38 dot. części nr 1, poz. 1-7 oraz części nr 2,  poz. 1-14 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic 
chirurgicznych 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 38 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic chirurgicznych w opakowaniach 
zewnętrznych papier/papier wewnętrznie jednostronnie foliowany. 
 
Pytanie  nr 39 dot. części nr 2, poz. 1-6 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic  
o długości min. 285 mm oraz poziomie AQL 1.0., tj. o parametrach zgodnych z wymogami 
normy EN-455, gwarantujących wysoki poziom szczelności a co za tym idzie bezpieczeństwo 
użytkowników.   
Odpowiedź nr 39 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic o długości min. 285 mm oraz 
poziomie AQL 1.0., tj. o parametrach zgodnych z wymogami normy EN-455, gwarantujących 
wysoki poziom szczelności a co za tym idzie bezpieczeństwo użytkowników.   
 
Pytanie nr 40 dot. części nr 2, poz. 1-6 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w 
pozycjach rękawic o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na 
palcach oraz o powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej, spełniających pozostałe 
wymagania SIWZ. 
Odpowiedź nr 40 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach rękawic o powierzchni 
zewnętrznej mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na palcach oraz o powierzchni 
wewnętrznej polimeryzowanej, spełniających pozostałe wymagania SIWZ. 
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Pytanie nr 41 dot. części nr 2 , poz. 7-12 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w 
pozycjach rękawic syntetycznych – neoprenowych nieznacznie różniących się parametrami tj. 
o grubości na palcach 0,19 – 0,20 mm, na dłoni 0,17-0,18 mm i na mankiecie 0,15-0,16 mm. 
Odpowiedź nr 41 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach rękawic syntetycznych – 
neoprenowych nieznacznie różniących się parametrami tj. o grubości na palcach 0,19 – 0,20 
mm, na dłoni 0,17-0,18 mm i na mankiecie 0,15-0,16 mm. 
 
Pytanie nr 42 dot. części nr 2, poz. 13-14 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w 
pozycjach rękawic mikrochirurgicznych o minimalnej długości 285 mm, grubości na palcu 
0,17-0,18, na dłoni 0,15-0,16 mm, na mankiecie 0,13-0,14 mm, o powierzchni zewnętrznej 
mikroteksturowanej, polimeryzowanej, powierzchni wewnętrznej chlorowanej oraz poziomie 
AQL 1.0, spełniających pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowiedź nr 42 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach rękawic 
mikrochirurgicznych o minimalnej długości 285 mm, grubości na palcu 0,17-0,18, na dłoni 
0,15-0,16 mm, na mankiecie 0,13-0,14 mm, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, 
polimeryzowanej, powierzchni wewnętrznej chlorowanej oraz poziomie AQL 1.0, 
spełniających pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie  nr 43 dot. części nr 3, poz. 1-4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywu min. 9 N ( przed 
starzeniem) i min. 8 N ( po starzeniu) o rozciągliwości min 500 % ( przed starzeniem ) i min 
400 % ( po starzeniu). Jednocześnie zapewniamy, iż oferowane rękawice spełniają wszystkie 
pozostałe wymagania SIWZ.  
Odpowiedź nr 43 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic o sile zrywu min. 9 N ( przed 
starzeniem) i min. 8 N ( po starzeniu) o rozciągliwości min 500 % ( przed starzeniem ) i min 
400 % ( po starzeniu). Jednocześnie zapewniamy, iż oferowane rękawice spełniają wszystkie 
pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 44 dot. części nr 4, poz. 1-4 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic 
winylowych o grubości na palcu min.  0,10 mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min. 
0,06 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ 
Odpowiedź nr 44 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic winylowych o grubości na palcu min.  
0,10 mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,06 mm, spełniających pozostałe 
wymagania SIWZ. 
 
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. 
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Odpowiedź nr 45 
Nie, Zamawiający wyraża 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. 
 

 

 
 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

 
              Aneta Rejmer - Cabaj 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 27 czerwca 2017 r. 
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