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Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie  

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Dostawy produktów ochronnych 

(nr sprawy: SPZZOZ-ZP-32/2022) 

 

Treść pytań i odpowiedzi:  

Pakiet 2 

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic 

chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? 

Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego 

kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej. 

Odpowiedź: Wymagane parametry zgodnie z zapisami wg załącznika nr 1. Dopuszczają one 

zaoferowanie rękawic sterylizowanych radiacyjnie ale nie ograniczają do wskazanego w treści 

pytania typu sterylizacji. Zamawiający więc dopuszcza, ale nie wymaga.   

Pakiet 2  

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób 

medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym 

oznakowaniem na opakowaniu. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do 

kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia 

personelu? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wg załącznika nr 1. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

Pakiet 2 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu szybszej i łatwiejszej identyfikacji produktu 

oczekuje, aby strona (L i P) i rozmiar nadrukowane były bezpośrednio na rękawicy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pakiet 2 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być pakowane w opakowania 

zewnętrzne hermetyczne foliowe umożliwiające sprawne otwieranie w każdych warunkach tj. z 

dodatkowym wycięciem jednego z listków? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pakiet 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych niepudrowanych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pakiet 4 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób 

medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ B z adekwatnym oznakowaniem 

na opakowaniu. Nadmieniamy, że jedynie tak oznakowane rękawice dopuszczone są do 

zastosowania w kontakcie z materiałem zakaźnym oraz substancjami chemicznymi i lekami 

groźnymi dla zdrowia i życia personelu? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wg załącznika nr 1. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pakiet 4 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawie mają zapewniać bezpieczeństwo również w 

kontakcie z żywnością w całym łańcuchu żywnościowym, dzięki produkcji w zakładach z 

wdrożonym ISO 22000 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), powyższy standard jest 

stosowany również w Państwa szpitalu.  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wg załącznika nr 1. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pakiet 5 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób 

medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III - Typ B (zgodnie z obowiązującymi 

normami i adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu) oraz wszystkie substancje użyte do 

oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Takie podwójne oznakowanie 

rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami 

groźnymi dla zdrowia i życia personelu? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wg załącznika nr 1. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pakiet 5 

Czy rękawice mają być odporne na penetrację min. dwóch alkoholi używanych w środkach do 

dezynfekcji takich jak: min. 20% etanol oraz 70% izopropanol na najwyższym poziomie odporności 

zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 16523-1, potwierdzone raportem z badań dołączonym 

do oferty? Pragniemy podkreślić, iż 70% alkohol izopropylowy jest składnikiem większości 

środków do dezynfekcji używanych w placówkach medycznych, a jego wysoka odporność na 

penetrację daje gwarancje bezpieczeństwa personelu medycznego.  
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Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wg załącznika nr 1. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

Pakiet 5 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji oczekuje potwierdzenia 

parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną/dokumentem wystawioną przez 

producenta? Pragniemy zauważyć, że producent Kartę Techniczną wystawia na podstawie szeregu 

licznych testów dla wielu serii, a nie tylko jednej, jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje 

powtarzalność parametrów dla wszystkich dostarczanych rękawic. 

Odpowiedź: Dokumenty jakie należy przedstawić zamawiającemu na wyznaczony termin 

składania ofert wskazano w zaproszeniu do złożenia oferty.   

 

 

Sporządzono i opublikowano w dniu 26-07-2022r.    


