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                                                               WSZYSCY 
 
 
dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną 

dostawę rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych na potrzeby Szpitala 

Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. 

 
W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

 

Pytanie nr 1 -  Pakiet 1  
Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 6N? 
Odp.: Nie dopuszcza się.  
 

Pytanie nr 2 -  Pakiet 2 
Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym, obustronnie polimerowane, 
o grubości na palcu 0,20±0,02 mm, na dłoni 0,18±0,02 mm, na mankiecie 
0,16±0,02 mm? 
Odp.: Nie dopuszcza się. 
 
Pytanie nr 3 -  Pakiet 3, poz.1 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z 
pakietu. Pozwoli to złożyć ofertę bardziej konkurencyjną. 
Odp.: Postanowienia zaproszenie do składania ofert pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 4 - Pakiet 3, poz. 2Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z 
gumy poliizoprenowej (bez lateksowe), obustronnie polimerowane, bezpudrowe, 
mankiet rolowany, przebadane na przenikalność cytostatyków zgodnie z EN 374-3, 
AQL 0,65 oraz grubości na palcu min. 0,23 mm i długości min. 280 mm, w 
opakowaniu wewnętrznym papierowym, zewnętrznym foliowym, pakowane a’50szt? 
Odp.: Nie dopuszcza się. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o wyrażenie zgody na dostawę rękawic:  
a) z siłą zrywu min. 7,0 N;  

b) w rozmiarach S, M, L;  
zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.  
Odp.: Nie dopuszcza się. 
 
Pytanie nr 6 
Biorąc pod uwagę przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia 
dyrektywy Rady 89/686/EWG cyt.:  
„Aby zapewnić producentom i innym podmiotom gospodarczym wystarczający czas na 
dostosowanie się do wymagań niniejszego rozporządzenia, niezbędne jest zapewnienie 
odpowiedniego okresu przejściowego po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, w 



którym nadal możliwe będzie wprowadzanie do obrotu ŚOI zgodnych z dyrektywą 
89/686/EWG.”  
Artykuł 47 Przepisy przejściowe  
„1. Bez uszczerbku dla ust. 2 państwa członkowskie nie mogą utrudniać udostępniania na 
rynku produktów objętych zakresem stosowania dyrektywy 89/686/EWG, które są zgodne 
z tą dyrektywą i które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 21 kwietnia 2019 r.  
2. Certyfikaty badania typu WE i decyzje o zatwierdzeniu wydane na podstawie dyrektywy 
89/686/EWG zachowują ważność do dnia 21 kwietnia 2023 r., chyba że ich ważność 
wygasa przed tą datą.”  
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic spełniających 

normy EN 455 1, 2, 3, 4, EN 388, EN 420, EN 374-1 (z wyłączeniem pkt 5.3.2), 2, 3. 

Odp.: Nie dopuszcza się. 
 
Pytanie nr 7 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o powierzchni 
zewnętrznej polimeryzowanej, o grubości na palcu 0,20-0,21mm, na dłoni 0,18-
0,19mm, na mankiecie 0,15-0,16mm; AQL 1,65. 
Odp.: Nie dopuszcza się. 
 
Pytanie nr 8 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic koloru niebiesko-zielonego; 
powierzchnia zewnętrzna gładka o właściwościach antypoślizgowych, mankiet 
rolowany z opaską samoprzylepną. Grubość na palcu 0,19mm, na dłoni 
0,18mm, na mankiecie 0,13mm. 
Odp.: Nie dopuszcza się. 
 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o przyznanie maksymalnej liczby punktów za mankiet rolowany z 
opaską samoprzylepną. 
Odp.: Postanowienia zaproszenie do składania ofert pozostają bez zmian. 
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