
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503 
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl     Konto: Bank PeKaO 

SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Szpital akredytowany                                                  Certyfikat ISO 
9001:2008                                      

Kraków, 30 stycznia 2017r. 
 

wg rozdzielnika 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-5/17 
Przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych" 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na 
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 
roku, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 

Pytania I 

Pakiet 1, poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie o grubości na palcu:0,10mm±0,02 mm, na dłoni: 

0,10mm±0,02 mm, na mankiecie: 0,06mm±0,02 mm, zarejestrowane jako wyrób medyczny kasy I i 

środek ochrony indywidualnej kategorii III; pozostałe parametry zgodne z siwz? 

Odpowiedź: Nie 

 

Pakiet 1, poz. 2  

 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu:0,12mm±0,02 mm, na dłoni: 0,10mm±0,02 

mm, na mankiecie: 0,07mm±0,02 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Tak 

 

Pakiet 1, poz. 3  

 Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rękawice o grubości na palcu:0,08mm±0,02mm, na 

dłoni: 0,07mm±0,02mm, na mankiecie: 0,06mm±0,02mm, chlorowane od wewnątrz, 

polimeryzowane od strony roboczej, zgodne z EN 374-1,2,3,  odporne na przenikanie wirusów wg 

ASTM F 1671 (raport z badań z jednostki niezależnej), pakowane po 200 szt. (180 dla XL) z 

odpowiednim przeliczeniem oraz wyceną 4500 opakowań? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pakiet 1, poz. 3  

 Czy Zamawiający oczekuje rękawic przebadanych zgodne z normą EN 374-1,2,3 (zgodnie z punktem 

5.3.2), co zagwarantuje użytkownikowi pełną ochronę zarówno przeciwko zagrożeniom 

mikrobiologicznym jak i substancjom chemicznym powszechnie występującym w środowisku 

szpitalnym (środki dezynfekcyjne, leki, odczynniki chemiczne), z którymi personel ma kontakt przy 

wykonywaniu procedur medycznych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
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Pakiet 1, poz. 4  

 Czy Zamawiający dopuści  rękawice o grubości na palcu/dłoni:0,07mm±0,03 mm, na mankiecie: 

0,06mm±0,03 mm, spełniające wymagania normy 455? 

Odpowiedź: Nie 

 
Pakiet 1, poz. 4   

Czy zamawiający odstąpi od wymogu przebadania wg EN-374, EN 420 i ASTM F 1671? 

Odpowiedź: Nie 

 

Pakiet 2, poz. 1  

 Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rękawice o grubości na palcu:0,08mm±0,01 mm, na 

dłoni: 0,07mm±0,01 mm, na mankiecie: 0,06mm±0,01mm, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, 

polimeryzowane od strony roboczej, zgodne z EN 374-1,2,3 ( 2 alkohole na min 2 poziomie, 96% kwas 

siarkowy- poziom 2, 40% NaOH –poziom 3, dietyloamina-poziom 2, aceton-poziom 2 oraz aldehydy –

poziom 3, min. 13 cytostatyków na min. 3 poziomie,  pakowane po 200 szt. (180 dla XL) z 

odpowiednim przeliczeniem na 250 opakowań? 

Odpowiedź: Nie 

 
 

Pytania II 

Pakiet 1 – poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi 
stosowanych w dezynfekcji była fabrycznie nadrukowana na opakowaniu 
Odpowiedź: Tak 

 
Pakiet 1 – poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych w rozmiarze XL 
konfekcyjnych po 90 sztuk.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych w 

rozmiarze XL konfekcyjnych po 90 sztuk. 

 

Pytania III 

dotyczy Pakietu 1 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o gładniej powierzchni, grubości pojedynczej ścianki dłoni min. 
0,08mm, mankietu 0,06mm nieznacznie różniących się od wymaganych i pozostałych parametrach 
niezmienionych? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 
dotyczy Pakietu 1 pozycja 2, 4 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,0? Rękawice o poziomie AQL 1,0 gwarantują 
wyższą jakość, lepszą szczelność a zarazem są bardziej bezpieczne. Im niższy poziom AQL, tym 
mniejsza ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii. 
Odpowiedź: Tak 
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dotyczy Pakietu 1 pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki palca min. 0,11mm, dłoni min. 
0,08mm, mankietu min. 0,08mm nieznacznie różniących się od wymaganych i pozostałych 
parametrach niezmienionych?  
Odpowiedź: Nie 
 
dotyczy Pakietu 1 pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i  środek ochrony 
osobistej kategorii III (jest to wyższa kategoria ochrony osobistej niż kategoria I) i pozostałych 
parametrach niezmienionych?  
Odpowiedź: Tak 
 

Pytania IV 

Pytanie 
Pakiet 1, poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o gładkiej powierzchni, spełniających 
pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: Nie 

 
Pytanie 
Pakiet 1, poz. 3 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych 
posiadających wewnętrzną warstwę chlorowaną oraz zewnętrzną powierzchnię polimeryzowaną. 
Wewnętrzne chlorowanie skutecznie zamyka ściany rękawic i modyfikuje powierzchnię zmniejszając 
jej lepkość, ułatwiając tym samym zakładanie rękawic. Zewnętrzna polimeryzacja zwiększa 
chwytność rękawicy oraz umożliwia stosowanie rękawic w podwójnym systemie zakładania. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

 
Pytanie 
Pakiet 1, poz. 4 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających nieznacznie różniącą się grubość na 
palcu 0,10-0,11mm, zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III, 
spełniających pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

 
Pytanie 
Pakiet 1, poz. 5 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dozowników wielorazowych na rękawice diagnostyczne 
wykonanych z drutu stalowego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

 
Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące 
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
Otrzymują: 
 strona internetowa Zamawiającego 
 a/a 

 


