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Drezdenko, dnia 30 maja 2022 roku 
Do Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
P1 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę rękawic diagnostycznych i 
chirurgicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-
MN/5/2022, 2022/BZP 00173569/01 z dnia 24.05.2022 r. 
 

WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień treści SWZ i w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza 
zmiany SWZ,  tj.: 

 
Pytanie 1 
pakiet 2, poz. 2 
Czy w pakiecie nr 2, poz. Nr 2 Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL <=1,5? Pozostałe parametry 
zgodne ze SWZ. 
Odp. do pytania 1 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 2 
pakiet nr 1, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, 
bezpudrowych, lateksowych. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg 
mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,11mm, 
grubość na dłoni min. 0,09mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 
455-2 ≥ 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący 
zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 
substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM 
F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 
1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt. 
Odp. do pytania 2  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 3 
Pakiet 1 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic nitrylowych  diagnostyczno-
ochronnych, bezpudrowych, Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg 
mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, 
grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 
455-2 ≥ 6,0N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 
substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% 
- poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na 
penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, EN 
455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie 
opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 
dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, 
pakowane po 100 szt. 
Odp. do pytania 3  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 4 
Pakiet 1 poz. 3 
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic winylowych, bezpudrowych, 
powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób 
medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. 
Grubość na palcach, min. 0,06 mm, na dłoni 0,06 mm, na mankiecie min. 0,04 mm. Badania na przenikalność 
substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP 
(DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach 
dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk. 
Odp. do pytania 4  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 5 
Pakiet 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, o sile zrywu min. 
6N i zawartości protein  nie większej niż 50µg/g? 
Odp. do pytania 5  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 6 
Pakiet 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania min. 7,1N? 
Odp. do pytania 6  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 7 
Pakiet 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, o zawartości 
protein  nie większej niż 50µg/g? 
Odp. do pytania 7  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 2 poz.1 na rękawice o grubości na palcu 
0,11mm+/-0,02 i  zawartości protein  nie większej niż 50µg/g, przy pozostałych parametrach bez zmian. 
 
Pytanie 8 
Pakiet 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne  lateksowe sterylne, lekko 
pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. 
Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 
substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 ( min 3 na 
min. 4 poziomie odporności) - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. 
Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość 
pojedynczej ścianki na palcu 0,21 +/- 0,01mm, dłoni 0,18+/-0,01mm, mankiecie 0,17+/-0,01mm, długość min. 
270mm. Zawartość protein lateksowych poniżej 100 µg/g, średnia siła zrywu: przed starzeniem min 18N, 
po starzeniu min 15N - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455. Pakowane podwójnie – 
opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, 
opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,0-8,5? 
Odp. do pytania 8 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 9 
Pakiet 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, 
mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, 
grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01; długość min 280 mm. Poziom protein 
poniżej 90 µg/g i siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 15N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). 
Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne 
na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne 
na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne 
w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe? 
Odp. do pytania 9  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
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Pytanie 10 
Pakiet 4 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, 
polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane 
radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01, długość min 280 
mm. Poziom protein poniżej 67 µg/g. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 
z jednostki notyfikowanej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. 
III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne 
na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne 
w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe? 
Odp. do pytania 10 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 11 
Pakiet 4 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, 
bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. 
Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374- 5; 
pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne 
na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na 
przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normą 
EN 374-1,2,3. AQL 0,65 – potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Zarejestrowane 
jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 
0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), długość min. 280mm, siła zrywu przed 
starzeniem (mediana) min 18N, zawartość białek lateksowych max 10 µg/g - potwierdzone raportem z badań 
producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z 
oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie 
składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,0-8,5? 
Odp. do pytania 11  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 12 
Pakiet 5 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne  lateksowe sterylne, lekko 
pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. 
Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 
substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 ( min 3 na 
min. 4 poziomie odporności) - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. 
Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość 
pojedynczej ścianki na palcu 0,21 +/- 0,01mm, dłoni 0,18+/-0,01mm, mankiecie 0,17+/-0,01mm, długość min. 
270mm. Zawartość protein lateksowych poniżej 100 µg/g, średnia siła zrywu: przed starzeniem min 18N, po 
starzeniu min 15N - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455. Pakowane podwójnie – opakowanie 
wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie 
zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,0-8,5? 
Odp. do pytania 12 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 13 
Pakiet 5 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, 
mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, 
grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01; długość min 280 mm. Poziom protein 
poniżej 90 µg/g i siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 15N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). 
Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na 
przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie 
wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 
6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe? 
Odp. do pytania 13:  
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Dopuszcza się złożenie oferty w pakiecie 5 poz. 1 na rękawice o następujących parametrach: chirurgiczne, 
lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane 
radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01; długość minimum 
280mm. Poziom protein poniżej 90 µg/g i siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 15N (badania z jednostki 
notyfikowanej wg EN 455). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. 
III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne 
na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne 
w rozmiarach 6-9, opakowanie wewnętrzne papier, zewnętrzne foliowe, pod warunkiem, że  opakowanie 
zewnętrzne wyposażone jest w dyspenser. 
 
Pytanie 14 
Pakiet 2, poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, 
bezpudrowych, lateksowych. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg 
mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,11 mm, 
grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 
455-2 ≥ 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący 
zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 
substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM 
F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 
1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt. 
Odp. do pytania 14  
Dopuszcza się złożenie oferty w pakiecie 2 poz. 1 na rękawice o następujących parametrach: niesterylne, 
jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowe, lateksowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą 
i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach 
palców. Grubość na palcach minimum 0,11mm, grubość na dłoni minimum 0,09mm. Odporne na uszkodzenia 
mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,5N.  Dyspenser oraz otwór dozujący 
zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 
substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM 
F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 
1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt. 
 
Pytanie 15 
pakiet 2 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic nitrylowych  diagnostyczno-
ochronnych, bezpudrowych, Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg 
mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach minimum 
0,08mm, grubość na dłoni minimum 0,06mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania 
zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób 
medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych 
(min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, 
izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, 
przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane zgodnie z normą 
ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. 
Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem 
EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. 
Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt. 
Odp. do pytania 15 
Dopuszcza się złożenie oferty w pakiecie 2 poz. 2 na rękawice o następujących parametrach: niesterylne, 
jednorazowe rękawice nitrylowe  diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i 
lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach 
palców. Grubość na palcach minimum 0,08mm, grubość na dłoni minimum 0,06mm. Odporne na uszkodzenia 
mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w 
klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 
substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% 
- poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na 
penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, EN 
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455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie 
opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 
dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, 
pakowane po 100 szt. 
 
Pytanie 16 
Pakiet 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic nitrylowych z przedłużonym 
mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03). Średnia 
grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0 (fabrycznie 
naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący 
na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach 
palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią 
bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz 
środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji 
chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F739 i  16523-1 oraz przebadane na penetrację min. 12 cytostatyków 
zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie 
z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Okres ważności 
35 miesięcy od daty produkcji. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 sztuk. 
Odp. do pytania 16 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 17 
pakiet 4 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o zewnętrznej 
powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, AQL max. 0,65, średnia 
grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, 
sterylizowane radiacyjnie, średni poziom protein <20 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 
455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, 
raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń. Długość min. 260- 280 mm 
dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. 
Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne 
na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. 
Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, 
potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu 
zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania 
jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany 
min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0. 
Odp. do pytania 17  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 18 
Pakiet 2, poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowch z wewnętrzną 
warstwą polimerową  o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia 
zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65;  średnia grubość na palcu 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 
0,17 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 16 N, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <10 
ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), 
mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. 
Długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 
1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN 
ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie 
EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, 
zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczona fabrycznie na 
opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy 
zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. 
rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.   
Odp. do pytania 18 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
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Pytanie 19 
Pakiet 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o zewnętrznej 
powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, AQL max. 0,65, średnia 
grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, 
sterylizowane radiacyjnie, średni poziom protein <20 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 
455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, 
raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń. Długość min. 260- 280 mm 
dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. 
Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na 
przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. 
Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, 
potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu 
zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania 
jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany 
min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0. 
Odp. do pytania 19 
Dopuszcza się złożenie oferty w pakiecie 5 na rękawice o następujących parametrach: 
Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny 
z przeciwstawnym kciukiem, AQL max. 0,65, średnia grubość na palcu 0,20mm, na dłoni 0,17mm, na mankiecie 
0,15mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14N, sterylizowane radiacyjnie, średni poziom protein <20 µg/g 
rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), 
mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak 
podrażnień i uczuleń. Długość minimum 260- 280mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla 
wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej 
kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, 
w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i 
skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz 
informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zakładach 
posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 
45001. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany minimum rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L 
i R. Rozmiary 5,5-9,0. 
Wycena wg podanej w SWZ jednostki miary. 
 
2. Zamawiający w trybie art. 284 ust. 3 Ustawy zmienia termin składania i otwarcia ofert.  

Nowy termin składania ofert: 06.06.2022 godz.: 12:00, termin otwarcia ofert 06.06.2022 godz.: 12:10. 

3. W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty). 

 

 
 
Z poważaniem 

          
     Prezes Zarządu 

     Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
W trybie art. 284 ust. 6,  art. 286 ust. 7, art. 271 ust.4 Ustawy wyjaśnienia, wprowadzone zmiany oraz ogłoszenie o 
zmianie zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://szpital-
drezdenko.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/ dnia 31.05.2022 r. 
 


