
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 07.03.2019 
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP-7/19 : ”Materiały medyczne jednorazowe, środki ochrony osobistej i pojemniki na 
odpady” 
 
Pytanie   
1.Część II- Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości: na palcu 0,12mm (±0,02), na dłoni 0,1mm 

(±0,02), kolor biało-kremowy, spełniające pozostałe parametry SIWZ? 

2.Część III- Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości: na palcu 0,1mm (±0,01), o średniej sile zrywu 

przed starzeniem minimum 7,8N, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

3.Część III- Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane wewnętrznie, o sile zrywu przed starzeniem minimum 6,5N?  

Odpowiedź  
Ad 1. Grubości ścianek rękawic maja być zgodne z SIWZ 
Ad 2. Tak, dopuszcza się, 
Ad 3. Dopuszcza się rękawice chlorowane, jednak nie dopuszcza się średniej siły zrywu przed starzeniem 6,5N 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pytanie  dotyczące części III  
1.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic chlorowanych, bez warstwy 

polimerowej?  

Proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych substancji chemicznych użytych w 

procesie produkcji, nadaje im gładkość i zapobiega sklejaniu się rękawic w opakowaniu. Rękawice chlorowane są „czystsze” i 

wywołują mniej podrażnień skórnych podczas gdy proces polimeryzacji rękawic występuje gdy zmniejszona jest liczba procesów 

płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości substancji resztkowych. 

2.Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o nieznacznej różnicy grubości na palcu 0,09 – 0,10mm? 

3.Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

 
Odpowiedź  
Ad 1. Dopuszcza się rękawice chlorowane  jednak nie dopuszcza się rękawic bez warstwy polimerowej  
Ad 2. Tak, dopuszcza się wskazaną grubość pojedynczej ścianki palca 
Ad 3. Nie, zamawiający nie dopuszcza rękawic pakowanych po 150 sztuk  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



   

Pytanie  

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia  zgodności rękawic niesterylnych z normą EN 455 potwierdzoną 
przez jednostkę notyfikowaną i dopuszczenie deklaracji producenta oraz raportu badań potwierdzającej powyższy parametr.  

Rękawice wyszczególnione w w/w pozycji są rękawicami diagnostycznymi niesterylnymi należącymi do klasy I wyrobów 
medycznych. Dla tej grupy produktów żaden z obowiązujących przepisów prawa nie nakłada na producentów rękawic 
medycznych obowiązku podlegania kontroli i nadzorowi jednostki notyfikowanej nad zgodnością z normą EN 455-1,2,3. 
Obowiązek taki przewidziany jest wyłącznie dla rękawic chirurgicznych - sterylnych należących do wyrobów medycznych grupy 
IIA. 
 
Odpowiedź  
Nie dopuszcza się w/w  propozycji . 
 
 
 
 
 

 
Jolanta Zatorska 

 


