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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę rękawiczek dla SP ZZOZ w 
Kozienicach ”, Nr sprawy: 29/PN/ND.ZP/2015

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o 
wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,07-0,08mm, oraz mankiecie 0,05-0,06mm?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 3 poz. nr 2 i utworzy dla niej odrębne zadanie np. 3A?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455 a odstąpi od konieczności zaoferowania 
rękawic zgodnych z normą ASTM F1671 oraz EN 374-3?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu i dłoni 0,07mm (±0,03mm), na mankiecie 
0,06mm (±0,03mm)?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o czasie przebicia powyżej 14 minut dla isopropanolu 70%, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odp.: Zgodnie z siwz. 



Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania rękawiczki przed starzeniem i po starzeniu min. 
6,5N ?
Odp.:  Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 7 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm, na dłoni 0,07mm, na mankiecie 
0,06mm?
Odp.:  Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o rozciągliwości przed starzeniem 580% po starzeniu 540%?
Odp.:  Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wykonanie wyceny rękawic za opakowanie a’200szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości?
Odp.:  Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 10 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic zgodnych z normą EN 374  a dopuści 
rękawice zgodne z normą EN 455, ASTM F 1671?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 11 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,21mm, na dłoni 0,17mm, na mankiecie 
0,08mm?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania rękawiczki przed starzeniem 10N  po starzeniu 
12 N ?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 13 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm, na dłoni 0,07mm, na mankiecie 
0,06mm?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 14 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania rękawiczki przed starzeniem i po starzeniu min. 
6,5N ?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści wykonanie wyceny rękawic za opakowanie a’200szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości?
Odp.:  Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 16 dotyczy zadania Nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lateksowe rękawiczki do ochrony przed promieniowaniem 
RTG o poziomie osłabienia promieniowania:
Energia wiązki Redukcja dawki na skórę 
60kV, RQR 4 58% 



80kV, RQR 6 44% 
100kV, RQR 8 35% 
125kV, RQR 9 31% 
co jest równe 0,03-0,04mm ekwiwalentu ołowiu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 17 dotyczy zadania Nr 1
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 1 dopuści rękawice nie lateksowe winylowe bezpudrowe o 
nieznacznej różnicy w grubości ścianki palca ≤ 0,11mm grubość pojedynczej ścianki, spełniające 
pozostałe wymagania? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 18 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 1 dopuści rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, pudrowane 
mączką kukurydzianą, o długości 285mm +/- 5mm, lepiej zabezpieczającej użytkownika, spełniające 
pozostałe wymagania?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 19 dotyczy zadania Nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 2 dopuści rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, bezpudrowe, 
o długości min. 295mm, lepiej zabezpieczającej użytkownika, spełniające pozostałe wymagania?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 20 dotyczy zadania Nr 2 poz. 3 
Czy Zamawiający  w Zadaniu nr 2 poz. 3 dopuści rękawice chirurgiczne ortopedyczne do systemu 
podwójnego bezpudrowe spodnie koloru zielonego, wewnętrzne lateksowe bezpudrowe? 
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 21 dotyczy zadania Nr 2 poz. 3
Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty dla rękawic ortopedycznych badań na przenikanie 
cytostatyków. Dla tego typu rękawic nie wykonuje się badań na cytostatyki. 
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 22 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4
Czy Zamawiający  w Zadaniu nr 2 poz. 4 dopuści rękawice chirurgiczne sterylne, wykonane z 
poliizoprenu o długości min. 290mm +/- 5mm?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 23 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4
Czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający powtórzył wymagania dla rękawic w Zadaniu nr 2 poz. 4 z poz. 3?
Odp.: Tak, nastąpiła omyłka prawidłowy opis w zadaniu Nr 2 poz. 4 brzmi: „Rękawice chirurgiczne,
poliizoprenowe, bezpudrowe z wewnętrzą warstwą polimerową lub silikonową, długość od 260 mm 
do 280 mm, AQL po zapakowaniu ≤ 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne,  mankiet rolowany,
opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, badania na przenikliwość substancji chemicznych 
zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań). Na opakowaniu powinny być umieszczone: data 
produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa i adres producenta, informacja w języku polskim oraz 
znak CE. Wymagane jest aby na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym występował numer 
identyfikacyjny  i numer lot w celu prawidłowej weryfikacji dostaw lub reklamacji (wystąpienia 
incydentu medycznego). Rozmiar: 6,0 – 8,5 co 0,5.”

Pytanie Nr 24 dotyczy zadania Nr 2 poz. 4
Prosimy o wyrażenie zgody na potwierdzenie poziomu protein w rękawiczkach ortopedycznych, raportem 
z badań producenta.
Odp.: Zgodnie z siwz. 



Pytanie Nr 25 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 1 dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe o nieznacznej różnicy w
grubości ścianki palca ≤ 0,10mm grubość pojedynczej ścianki, o wytrzymałości na rozerwanie przed
 starzeniem min. 8,5 N, po starzeniu min. 8,0 N, o długości zgodnej z normą EN 455:2 tj. min. 240mm?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 26 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 2 dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe z czasem przebicia dla 
37% Formaldehydu powyżej 239minut?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 27 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 2 dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe z czasem przebicia dla 
70%  izopropanolu z czasem przebicia 47minut. Pragniemy podkreślić, iż czas przebicia 47 minut i czas 
przebicia 53 minuty stanowią ten sam poziom ochrony (wg normy EN 374 poziom ochrony 2 obejmuje 
czas >30 minut do <60 minut)? 
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 28 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 3 dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe o nieznacznej różnicy w
grubości ścianki palca ≤ 0,10mm grubość pojedynczej ścianki, o wytrzymałości na rozerwanie przed 
starzeniem min. 8,5 N, po starzeniu min. 8,0 N?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 29 dotyczy zadania Nr 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice spełniających normę EN 374-1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, EN-374-
2?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 30 dotyczy zadania Nr 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach na dłoni, palcu i mankiecie min. 0,06 mm.
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 31 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadających badania wg normy EN-374-3 na przenikalność 3 
substancji chemicznych takich jak: Formaldehyde 15 %, Sodium Hydroxide 40 %, Sulphuric Acid 47 % - 
poziom ochrony 6?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 32 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w strefie palca min. 0,11 mm., dłoni min. 0,07mm?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 33 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 7,0 N, po starzeniu min. 6,4 N?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 34 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 245 mm?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 35 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające badania wg normy EN-374-3 na przenikalność 3 
substancji chemicznych takich jak: Formaldehyde 15 %, Sodium Hydroxide 40 %, Sulphuric Acid 47 % -



 poziom ochrony 6?
Odp.:  Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 36 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w strefie palca min. 0,11 mm., dłoni min. 0,07mm?
Odp.:  Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 37 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 7,0 N, po starzeniu min. 6,4 N?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 38 dotyczy zadania Nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice posiadały czas przebicia według normy EN 374-3 dla 
Formaliny powyżej 239 minut, a dopuszczenie rękawic posiadających czas przebicia  > 480 minut dla 3 
substancji tj. Formaldehyde 15 %, Sodium Hydroxide 40 %, Sulphuric Acid 47 %?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 39 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w strefie palca min. 0,11 mm., dłoni min. 0,07mm?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 40 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 7,0 N, po starzeniu min. 6,4 N?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 41 dotyczy zadania Nr 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość przeliczenia ilości sztuk rękawic na ilości 
opakowań i podanie ceny jednostkowej za opakowanie. W przypadku rękawic diagnostycznych bowiem 
zwyczajowo podaje się cenę za całe opakowanie.
Odp.: Nie, Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Pytanie Nr  42 dotyczy zadania Nr 1
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o możliwość podania 
ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku. 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej do czterech miejsc po 
przecinku.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na„Dostawę 
rękawiczek dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 29/PN/ND.ZP/2015

                              ZATWIERDZAM: 

         mgr Jarosław Pawlik 
Dyrektor SPZZOZ w Kozienicach
    (podpis i pieczęć na oryginale) 
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