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LAS-122/1-PN/13-2017       Rybnik, dnia 14.03.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy r ękawic  (zamówienie nr LAS-122-PN/13-2017 ) 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 09.03.2017 r., pod nr 40284 - 2017 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 
 

Pytanie 1: „Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych 
bezpudrowych o poziomie protein poniżej 33µg/g?”  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 2: „Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych 
bezpudrowych o grubości na palcu 0,22mm (±0,02mm), dłoni 0,19mm (±0,02mm), 
mankiecie 0,17mm (±0,01mm), o długości 280-290mm w zależności od rozmiaru?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 3: „Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych 
bezpudrowych o grubości na palcu 0,21mm (±0,02mm), dłoni 0,18mm (±0,02mm), 
mankiecie 0,16mm (±0,01mm),  o długości 280 -290mm w zależności od rozmiaru?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. 
 

Pytanie 4: „Pakiet nr 2 poz. 1 oraz Pakiet nr 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 
rękawic chirurgicznych o lepszym poziomie AQL = 0,65?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
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modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 5:   Pakiet nr 3 poz. 1 Czy z uwagi na bezpieczeństwo  personelu Zamawiający oczekuje 
rękawic, które zostały przebadane zgodnie z normą EN 374-1 (łącznie z pkt. 5.3.2) na co 
najmniej 2 poziomie odporności na przenikanie podczas badania z użyciem trzech 
substancji chemicznych pochodzących z listy badanych substancji podanej w załączniku 
A ( potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej),   co gwarantuje pełną 
ochronę?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia.  
 

Pytanie 6:   „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 pozycji nr 1 rękawic 
chirurgicznych sterylnych syntetycznych posiadających teksturowaną powierzchnię; 
o grubościach: na palcu 0,19mm -0,20mm; na dłoni: 0,17mm -0,18mm; na mankiecie 
0,15mm-0,16mm i o odstąpienie od zgodności z normą amerykańską ASTM D3577, której 
odpowiednikiem jest norma obowiązująca w Polsce EN 455, reszta parametrów zgodna 
z SiWZ.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. 
 

Pytania od nr 7 do nr 8 dotycz ą Pakietu 1  
Pytanie 7:  „Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych 

do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowych bezpudrowych o kształcie 
anatomicznym, pokrycie wewnętrzne polimeryzowane o strukturze sieci ułatwiającej 
zakładanie rękawic, zewnętrznie mikroteksturowanych. Grubość min.: na palcu 0,27 mm, 
na dłoni 0,22 mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 850%. Badania na przenikalność 
substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. 
Poziom protein ≤ 10 μg/g. Pakowane w dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 8: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych 
z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, mikroteksturowane z dodatkową 
teksturą na palcach, o długości min 300 mm, o grubości na pojedynczej ścianie palca 0,15 
mm z tolerancją ± 0,01 mm, , na dłoni min. 0,10 mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 
550%. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 
min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, 
w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na 
działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu 
i Metotrexatu (raporty z wynikami), opakowanie max 100 szt.” 
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Odpowied ź 8: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. 
 

Pytania od nr 9 do nr 12 dotycz ą Pakietu 2  
Pytanie 9: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniącej grubości 

konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min. na palcu 0,21 ± 0,01 mm, na dłoni 0,19 ± 0,01 
mm.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 10: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie protein < 37μg/g.” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 11: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał rękawic 
pakowanych w opakowania hermetyczne, foliowe obustronnie foliowane od wewnątrz lub 
foliowe zapewniające szczelność opakowania dla wszelkich czynników zewnętrznych?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w formularzu cenowym oraz specyfikacji istotnych wa runków zamówienia. 
 

Pytanie 12: „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. Powierzchnia 
mikroteksturowana , zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa 
o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie, o nieznacznie 
różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min. na dłoni 0,18 ± 0,02 mm, 
na mankiecie 0,145 mm. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego 
laboratorium od producenta.” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. 
 

Pytania od nr 13 do nr 15 dotycz ą Pakietu 3  
Pytanie 13: „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy wykonanych w 100% 

z poliizoprenu, tj. z syntetycznego lateksu nie zawierającego białek o właściwościach 
najbardziej zbliżonych do lateksu. Kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią 
grzbietową dłoni i mankietem anatomicznie prostym ze wzmocnieniem w postaci 
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rolowania. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna 
mikroteksturowana. Grubość na dłoni 0,215 mm, na mankiecie 0,17 mm, wpływająca 
korzystnie na barierowość rękawic. Obniżony poziom AQL wynoszący 0,65 
po zapakowaniu.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 14: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniącej grubości 
konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm, 
wpływająca korzystnie na barierowość rękawic.” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 15: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych 
antyalergicznych, bezpudrowych, koloru jasnobrązowego, półsyntetycznych: lateksowo-
nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, 
antypoślizgowa. 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 dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,16 mm. 
Poziom AQL po zapakowaniu < 1,0.” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu.  
 

Pytania od nr 16  do nr 17 dotycz ą Pakietu 4  
Pytanie 16: „W związku z tym, że w SIWZ nie sprecyzowano poziomów na jakim mają chronić 

rękawice do ochrony RTG, prosimy o doprecyzowanie zgodnie, czy rękawice 
z przeznaczeniem mają redukować dawkę promieniowania wiązki skupionej o 63, 53 i 46 
% dla energii odpowiednio 60, 80 i 100 kV o ekwiwalencie ołowiu  min. 0,04 mm Pb, tak 
jak dotychczas stosowane w Państwa szpitalu?” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. 
 

Pytanie 17: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w wewnętrzne opakowanie 
papierowe oraz zewnętrzne papierowe, foliowane od wewnątrz, co zapewnia szczelność 
opakowania dla wszelkich czynników zewnętrznych.” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
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w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 17.03.2017 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30.  
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

 


