
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 24.01.2017 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

 

Dotyczy: postępowania ZP-1/17: ,, Rękawice Ochronne jednorazowe”  
 

 

Pytanie:   
 

Dotyczy  Części nr 1  

Parametr AQL określa poziom wadliwych wyrobów w ściśle określonej partii produktów. Niższy AQL oznacza 

mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.  Obowiązująca norma EN 455-1 określa sposób pobierania 

próbek oraz poziom kontroli  AQL , co odpowiada wymaganiom określonym w dyrektywie 93/42/EWG. Zamawiający 

w opisie podaje, iż wymaga rękawiczek o poziomie AQL 1,5. Prosimy  Zamawiającego o  dopuszczenie rękawice 

lateksowych bezpudrowych niesterylnych  o poziomie AQL 1,0 gwarantującym wyższą jakość rękawic niż w 

przypadku wymaganego AQL 1,5 . 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza AQL 1,5, jak również 1,0  Za zaoferowanie rękawic z AQL 1,0 wykonawca otrzymuje 1 punkt w 

kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

Pytanie:   
 

Dotyczy  Części nr 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic niesterylnych, bezpudrowych. Lateksowych o grubości ścianki 
palca 0,13 +/- 0,02 mm, dłoni 0,11 +/- 0,02 mm, sile zrywu przed starzeniem min. 7,5 N. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający już określił minimalna siłę zrywu dla rękawic lateksowych jak 6,0N przed starzeniem 

Zamawiający wymaga dla obydwu części postępowania zaoferowania  rękawic, których grubości ścianek (dla palca i dłoni) 

mieszczą się w określonych granicach grubości. Za zaoferowanie rękawic, których grubości ścianek dla palca i dłoni będą 

się mieścić równocześnie w granica opisanych w przedmiocie zamówienia Wykonawca otrzyma dodatkowo 0,5 punktu 

Zamawiający ponadto dopuszcza zaoferowanie rękawic ze ściankami grubszymi do 15% włącznie od grubości 

maksymalnej opisanej w opisie przedmiotu zamówienia i/lub cieńszymi ściankami do 15% włącznie od grubości 

minimalnych opisanych w opisie przedmiotu zamówienia; jednakowoż zaoferowanie rękawic, których którykolwiek grubość 

ścianki mieści się w tym przedziale 15% skutkuje nieprzyznaniem punktu. Nie dopuszcza  się rękawic których którakolwiek 

grubość ścianki wykracza poza przedział opisany w opisie przedmiotu zamówienia +/-15%. 

 
 
 
 
 



   

 
Pytanie:   

 
Dotyczy  Części nr 1  
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty certyfikatu jednostki notyfikowanej 
potwierdzającego spełnienie wymogów normy EN 455. Zgodność rękawic diagnostycznych z normą EN 455-1,-2,-3 
jest potwierdzana na podstawie ustawy o wyrobach medycznych przez producenta tych rękawic, a jedynym 
wymaganym dokumentem jest w tym zakresie deklaracja zgodności. Żaden z obowiązujących przepisów prawa nie 
nakłada na producentów rękawic medycznych obowiązku posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 
notyfikowaną dla rękawic diagnostycznych. Obowiązek taki przewidziany jest wyłącznie dla rękawic sterylnych. 
 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się dołączenie certyfikatu jednostki notyfikowanej lub zgodnie z SIWZ innego równoważnego dowodu 

potwierdzającego spełnienie tego wymogu 

Pytanie:   
 

Dotyczy Części nr 1 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty certyfikatu jednostki notyfikowanej 

potwierdzającego spełnienie wymogów dotyczących ochrony indywidualnej klasy III. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza złożenie certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną lub innego równoważnego 

dokumentu. Rękawice mają spełniać wymogi dotyczące  ochrony indywidualnej klasy III. 

 

Pytanie:   
 

Dotyczy Części nr 2  

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty certyfikatu jednostki notyfikowanej 

potwierdzającego spełnienie wymogów normy EN 455. Zgodność rękawic diagnostycznych z normą EN 455-1,-2,-3 

jest potwierdzana na podstawie ustawy o wyrobach medycznych przez producenta tych rękawic, a jedynym 

wymaganym dokumentem jest w tym zakresie deklaracja zgodności. Żaden z obowiązujących przepisów prawa nie 

nakłada na producentów rękawic medycznych obowiązku posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 

notyfikowaną dla rękawic diagnostycznych. Obowiązek taki przewidziany jest wyłącznie dla rękawic sterylnych. 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się dołączenie certyfikatu jednostki notyfikowanej lub zgodnie z SIWZ innego równoważnego dowodu 

potwierdzającego spełnienie tego wymogu 

Pytanie: 

Dotyczy  Części nr 2 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty certyfikatów jednostki notyfikowanej 
potwierdzających spełnienie wymogów środka ochrony indywidualnej oraz normy EN 374. Rękawice, których 
oczekuje Zamawiający nie są rękawicami sterylnymi i zgodnie z przepisami nałożonymi na  producenta nie 
wymagają  one certyfikowanie przez jednostki notyfikowane.. 

 

Odpowiedź: 



   

Rękawicę maja spełniać norę EN 374-3 wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniać wymagania dla środka 

ochrony indywidualnej klasy III . Należy dołączyć certyfikat jednostki notyfikowanej lub inne równoważne dokumenty z 

których wynika spełnienie tych norm 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------  

Pytanie 

Część I 

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego dokumentu również badań od producenta, potwierdzających 

wymagane przez Zamawiającego parametry zgodnie z normą EN 455-1,2,3,4. 

 

Część II 

Prosimy o dopuszczenie rękawicy o średniej  grubości, dłoni 0,05 mm i sile zrywu przed starzeniem powyżej  6N. 

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego dokumentu również badań od producenta, potwierdzających 

wymagane przez Zamawiającego parametry zgodnie z normą EN 455-1,2,3,4. 

 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się  złożenie aktualnych  badan producenta dotyczących oferowanych rękawic na spełnienie normy EN 

455-1,2,3,4. 

Zamawiający określił minimalna siłę zrywu dla rękawic nitrylowych jak 8,0N przed starzeniem zgodnie  opisem przedmiotu 

zamówienia 

Zamawiający wymaga dla obydwu części postępowania zaoferowania  rękawic, których grubości ścianek (dla palca i dłoni) 

mieszczą się w określonych granicach grubości. Za zaoferowanie rękawic, których grubości ścianek dla palca i dłoni będą 

się mieścić równocześnie w granica opisanych w przedmiocie zamówienia Wykonawca otrzyma dodatkowo 0,5 punktu 

Zamawiający ponadto dopuszcza zaoferowanie rękawic ze ściankami grubszymi do 15% włącznie od grubości 

maksymalnej opisanej w opisie przedmiotu zamówienia i/lub cieńszymi ściankami do 15% włącznie od grubości 

minimalnych opisanych w opisie przedmiotu zamówienia; jednakowoż zaoferowanie rękawic, których którykolwiek grubość 

ścianki mieści się w tym przedziale 15% skutkuje nieprzyznaniem 0,5 punktu. Nie dopuszcza  się rękawic których 

którakolwiek grubość ścianki wykracza poza przedział opisany w opisie przedmiotu zamówienia +/-15%. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pytania  

Część I 

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

zrywu przed starzeniem 6,0N, przebadane wg EN 374-1 na wodorotlenek sodu, kwas siarkowy i formaldehyd ( na 

potwierdzenie certyfikat z badań typu CE z jednostki niezależnej); pozostałe parametry zgodne z siwz? 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się spełnienie przez rękawice normy wg EN 374-1 na wodorotlenek sodu, kwas siarkowy i formaldehyd, ale 

w pierwszej kolejności rękawice mają spełniać normę EN 374-3 wg opisu przedmiotu zamówienia 

 

Część II 



   

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości  na palcu : 0,08mm ±0,02 mm, na dłoni:0,07 mm ±0,02 mm, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dla obydwu części postępowania zaoferowania  rękawic, których grubości ścianek (dla palca i dłoni) 

mieszczą się w określonych granicach grubości w przedmiocie zamówienia. Za zaoferowanie rękawc, których grubości 

ścianek dla palca i dłoni będą się mieścić równocześnie w granicach opisanych w przedmiocie zamówienia Wykonawca 

otrzyma dodatkowo 0,5 punktu 

Zamawiający ponadto dopuszcza zaoferowanie rękawic ze ściankami grubszymi do 15% włącznie od grubości 

maksymalnej opisanej w opisie przedmiotu zamówienia i/lub cieńszymi ściankami do 15% włącznie od grubości 

minimalnych opisanych w opisie przedmiotu zamówienia; jednakowoż zaoferowanie rękawic, których którykolwiek grubość 

ścianki mieści się w tym przedziale 15% skutkuje nieprzyznaniem 0,5 punktu. Nie dopuszcza  się rękawic których 

którakolwiek grubość ścianki wykracza poza przedział opisany w opisie przedmiotu zamówienia +/-15%. 

 

Pytania  

Czy zamawiający na potwierdzenie spełnienia parametrów grubości, poziomu AQL oraz siły zrywania wymaga 

załączenia do oferty protokółów badań producenta z kraju pochodzenia? 

Konieczność wykonywania przez wytwórcę badań i sporządzania sprawozdań potwierdzają normy EN-455 

dotyczące rękawic, które znajdują się w wykazie norm zharmonizowanych dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej 

wyrobów medycznych 

 

Odpowiedź: 

Na okoliczność spełnienia przez przedmiot zamówienia normy PL EN-445 Zamawiający żąda przedłożenia 

certyfikatu lub innego dowodu równoważnego potwierdzającego, że spełnione zostały wymagania wyżej wskazanej 

normy. Zamawiający nie ogranicza rodzajów dokumentów, które mogą zostać przedłożone przez wykonawców na 

podane powyżej okoliczności jedynie do protokołów badań producenta z kraju pochodzenia. 

 

 

Pytania  

Część I 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic lateksowych o grubości na dłoni nieznacznie 

różniącej się od wymaganej w SIWZ tj. 0,11 mm. Zaoferowane przez nas rękawice posiadają bardzo dobre walory 

użytkowe, zapewniają komfort bezpieczeństwa i pracy. 

Część II 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych  o grubości na palcu 0,12 mm, na 

dłoni 0,08 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dla obydwu części postępowania zaoferowania  rękawic, których grubości ścianek (dla palca i dłoni) 

mieszczą się w określonych granicach grubości w przedmiocie zamówienia. Za zaoferowanie rękawc, których grubości 

ścianek dla palca i dłoni będą się mieścić równocześnie w granicach opisanych w przedmiocie zamówienia Wykonawca 

otrzyma dodatkowo 0,5 punktu 



   

Zamawiający ponadto dopuszcza zaoferowanie rękawic ze ściankami grubszymi do 15% włącznie od grubości 

maksymalnej opisanej w opisie przedmiotu zamówienia i/lub cieńszymi ściankami do 15% włącznie od grubości 

minimalnych opisanych w opisie przedmiotu zamówienia; jednakowoż zaoferowanie rękawic, których którykolwiek grubość 

ścianki mieści się w tym przedziale 15% skutkuje nieprzyznaniem 0,5 punktu. Nie dopuszcza  się rękawic, których 

którakolwiek grubość ścianki wykracza poza przedział opisany w opisie przedmiotu zamówienia +/-15% 

 

Zamawiający informuje, ze dopuszcza rękawice tylko w odcieniach koloru niebieskiego, fiołkowego, zielonego, żółtego 

Rękawice muszą nosić oznakowane CE 

 

 

 

Jolanta Zatorska 


