
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 26.01.2016 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

 

Dotyczy: postępowania ZP-2/16: ,, Rękawice jednorazowego użytku”  
 

 

Pytanie:   
 

1. Czy nie zaistniała pomyłka co do wymogu dla  rękawic lateksowych bezpudrowych, dotyczącego  odporności  

na izopropanol 70%? . Badania na izoproponal ze stężeniem 70% dotyczą rękawic nitrylowych, bardziej 

odpornych na przenikanie związków chemicznych a nie rękawic lateksowych bezpudrowych 

2. Czy Zamawiający w pozycji rękawice niesterylne wykonane z syntetycznego kauczuku nitrylowego    wymaga oporności 

na 70% izopropanol z czasem przenikania min. 30 minut. 

 

Odpowiedź: 

W związku z faktem, ze rzeczywisty czas ekspozycji  personelu pobierającego krew na materiały zawierające alkohol 

izopropylowy podczas jednej   donacji  wynosi ok. 30 sek. ( każdorazowo rękawice są zmieniane przy kolejnym dawcy ) ,  

Zamawiający odstępuje od wymogu dla rękawic lateksowych i nitrylowych posiadania specjalnych badań na konto 

przenikania izopropanolu przez rękawice. 

Należy dostarczyć materiały, o których mowa w SIWZ,  z których wynika ogólnie spełnienie normy EN 374-3 

 

Pytanie:   
 
Rękawice niesterylne, bezpudrowe, lateksowe 
Prosimy o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL 1,5 oraz spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej 
klasy I pozostałe parametry bez zmian. 
 

Odpowiedź: 

Rękawice maja być zgodne z SIWZ poza AQL 1,5 

 
 

 
Pytanie:   

 
Rękawice niesterylne, bezpudrowe, wykonane z syntetycznego kauczuku nitrylowego. 
Prosimy o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL 1,5 o wytrzymałości na rozciąganie przed starzeniem  
min. 6 oraz Newtonów, pozostałe parametry bez zmian.. 
 

Odpowiedź: 

Rękawice maja być zgodne z SIWZ poza AQL 1,5 



   

Pytanie:   
Projekt umowy- §3 pkt. 1,2,3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę  kary umownej na % wartości brutto części umowy 

pozostałej do realizacji. 

 

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie wprowadzi do umowy proponowanych zmian 

 

Pytanie:   
Rękawice niesterylne, bezpudrowe, lateksowe 

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL=1,5. 

2. Prosimy o dopuszczenie grubości rękawic: palec 0,11-0,12mm, dłoń 0,09-0,10mm. 

3. Prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 
z wyłączeniem punktu 5.3.2, EN 374-2, EN 420. 

 

Odpowiedź: 

Rękawice maja być zgodne z SIWZ poza AQL 1,5.  

 

Pytanie: 

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL=1,5. 

2. Prosimy o dopuszczenie grubości rękawic: palec 0,09mm, dłoń 0,07mm. 

3. Prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 
z wyłączeniem punktu 5.3.2, EN 374-2, EN 420. 

4. Prosimy o dopuszczenie rękawic o sile zrywu min. 6N zgodnie z EN 455-2. 

5. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. 
Całkowita ilość zamawiana przez Zamawiającego po przeliczeniu nie ulegnie zmianie. 

 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się  AQL 1,5 oraz opakowania po 200 szt. Pozostałe parametry maja być zgodne z SIWZ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Pytania dot. rękawic diagnostycznych lateksowych bezpudrowych: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych bezpudrowych o poziomie  

AQL 1,5? 

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,12 mm (±0,03mm), na dłoni 0,11mm 

(±0,03mm)? 

3. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic będących środkiem ochrony indywidualnej 

w kat. III? 

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 455 potwierdzone badaniami 

jednostki niezależnej? 

5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 374-3 (min. na wodorotlenek sodu 

40%)? 

6. Czy Zamawiający dopuści wykonanie wyceny za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości 

do 1500 opakowań? 

 

 

Odpowiedź: 

Ad.1 Tak 

Ad 2. Wymiary mają być zgodne z SIWZ 

Ad 3. Nie 

Ad 4. Dokumenty mają być zgodne z SIWZ 

Ad 5. Zgodnie z SIWZ 

Ad 6. Dopuszcza się opakowania 100, 150, 200 sztuk 

 

Pytania dot. rękawic diagnostycznych nitrylowych  bezpudrowych: 

1.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych bezpudrowych o poziomie  

AQL 1,5? 

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,08 mm (±0,01mm), na dłoni 0,07mm 

(±0,01mm)? 

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,09 mm, na dłoni 0,05mm ? 

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 455 potwierdzone badaniami 

jednostki niezależnej? 

5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych o sile zrywu przed starzeniem  

6,0 N? 

6. Czy Zamawiający dopuści wykonanie wyceny za opakowanie a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości 

do 2750 opakowań? 

 

Odpowiedź: 

Ad.1 Tak 



   

Ad 2. Wymiary mają być zgodne z SIWZ 

Ad 3. Wymiary mają być zgodne z SIWZ 

Ad 4. Dokumenty mają być zgodne z SIWZ 

Ad 5. Nie 

Ad 6. Dopuszcza się opakowania 100, 150, 200 sztuk 

 

 

 

 

Jolanta Zatorska 


