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Nr sprawy: ZOZ.V.0l0 / DZP / 1.3 / 20 Sucha Beskidzka, dnia 11.03.2020r.

Dotyczy: PostQpowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawq rqkawic
(zoz.v.0 r0 / DZP / t3 I 20).

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiel odpowiada na
poni2sze pytanie:

Pakiet 1, Poz.l-2
Prosimy Zamawiaj4cego o odst4pienie od wymogu rqkawic przebadanych na
przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTMF 1670 i dopuszczenie rqkawic
przebadanych na penetracjg krwiopochodnymi patogenami [wirusy) przy u2yciu
Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM F 1671 potwierdzonymi raportem z badarl
jednostki niezale2nej starszym ni? 2016 rok. Test metodq ASTM F L6TL jest bardziej
rygorystycznym badaniem, poniewa2 Bakteriofag Phi-X174 jest najmniejszym
moZliwym obiektem testowym i je6li rqkawica spelnia normq ASTM F 1671, winna
spelnia6 r6wnie2 normq ASTM F L670, gdy2 badanie to jest przeprowadzone na
wigkszych cz4stkach. Pragniemy nadmienii, 2e postawiony przez Zamawiaiqcego
wym6g spelnia tylko 1 firma, a standardowo je6li nie nast4pila 2adna zmiana w procesie
produkcli nie powtarza siq badari na przenikanie wirus6w.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza

Pakiet 1, poz. 1
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie jako alternatywy rQkawicy o dlugo6ci
calkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy okre6lonymi w normie EN 455-2,
zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i IS0 10282, wynosz4cej dla rozmiaru 5,5- 6,5: min.
270 mm,7.0-8.0- min. 280 mm oraz dla 8,5 i 9 - 285 mm, kt6ra w pelni zakrywa
mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeistwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego i
gruboSci 0,24 !0,02 mm korzystnie wptywajqcej na barierowo6d rgkawicy.
Powierzchnia mikroteksturowana na calej powierzchni, zapewniai4ca dobr4 chwytnoS6.
Przebadane zgodnie z normami ASTM D3577, EN 455 -1,2,3,4, EN 374-1(z wyl pkr
5.3.2),2,3, EN 420,ASTM F 1671, EN 388. AQL < 1.0. Obni2ony poziom protein .30 Vg/C
potlvierdzony badaniami niezale2nego Iaboratorium od producenta. Opakowanie
jednostkowe podw6jne: zewnQtrzne papierowe foliowane, wewnqtrzne papierowe.
Odp. ZamawiaiEcy podtrzymuie zapisy SIWZ

Pakiet 1, poz. 2
L. Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie wysokiej klasy rqkawic neoprenowych, o

syntetycznei powloce polimerowej, wewnQtrzna powierzchnia ulatwiajqca zakladanie
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na suche i wilgotne dlonie. Poziom AQL 0,65 przed zapakowaniem. Grubo6i na palcu

0,23 mm, korzystnie wplywaj4ca na barierowo56 rqkawicy, dlugo6i ok. 300 mm

[wszystkie parametry potwierdzone kartE techniczn4 producentaJ. Oporne na
przenikanie wirus6w zgodnie z normE ASTM F1671, przebadane na przenikanie
substancji chemicznych zgodnie z norm4 EN 374-3 oraz leki cytostatyczne zgodnie z

ASTM D6978 lub r6wnowa2ne. Opakowanie zewnqtrzne hermetyczne foliowe
podciSnieniowe z dodatkowymi tloczeniami w Iistkach ulawviai4cymi otwieranie.
Odp, Zamawiai4cy dopuszcza

2. Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rqkawic
chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, koloru jasnobr4zowego,
p6lsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, tr6 jwarstwowych. Powierzchnia zewnqtrzna
mikroteksturowana, antypo6lizgowa. Warstwa wewnQtrzna 1.00%o nitryl, dodatkowo
pokrytej warsBvE silikonu, co uniemozliwia kontakt dloni z proteinami lateksu, dai4c
jednoczeSnie komfort u2ytkowania naturalnej gumy przy iednoczeSnie wysokiej
barierowoSci syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiqzanie. Produkt zgodny
z wymaganiami ASTM D3577, EN 455 -1,2,3,4, EN 374-1.(z wyi. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420,
EN 388, EN 556-1, Certyfikat ISO 14001. Oporne na przenikanie wirus6w zgodnie z
norm4 ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z
norm4 EN 374-3. Grubo6i na palcu min. 0,21 mm. Poziom AQL po zapakowaniu 0,65
(wszystkie parametry potwierdzone kart4 technicznq producenta). 0pakowanie max 50
par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi
podlu2nymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnqtrzne hermetyczne
foliowe podciSnieniowe.
Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1, poz. 3
1. Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie rqkawic posiadaj4cych powierzchniq

mikroteksturowan4 na calei powierzchni oraz niski poziom protein .50 Vg/g rqkawicy,
co zgodnie z dostqpnq literaturE fachowq jest poziomem zapewniaj4cym minimalne
ryzyko wystqpienia obiaw6w alergii na lateks.
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ

2. Prosimy Zamawiai4cego o dopuszczenie rqkawic sterylizowanych tlenkiem etylenu.
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ

Pakiet 3, poz. 1
1. Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie nieznacznie r62niqcej grubo6ci

konwenc)onalnej rqkawicy wynoszqcej na palcu 0,23 mm, na dloni 0,20 mm, na
mankiecie 0,18 mm.
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ

2. Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie wysokiej klasy rqkawicy p6lsyntetycznej,
lateksowo-nitrylowe j (50o/o /500/o), calkowicie syntetyczne, na styku z dloniq
u2ytkownika, dodatkowo pokrytej warstvy4 silikonu, co uniemo2liwia kontakt dloni z
proteinami lateksu, dajqc komfort u2ytkowania naturalnej gumy przy jednoczeSnie
wysokiej barierowoSci syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiqzanie.
Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuie zapisy SIWZ



Pakiet 3, poz, 2
1. Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie jako alternatywy rqkawicy do ochrony przed

promieniowaniem RTG, lateksowe, bezpudrowe, bezolowiowe, koloru khaki,
redukujqce dawkg promieniowania wiqzki skupionei o 63,53 i 46 % dla energii
odpowiednio 60, B0 i 100 kV przy grubo6ci rqkawicy chirurgicznej wynosz4cej na palcu
0,35 mm, na dloni 0,32 mm, na mankiecie 0,30 mm, dlugo6i min. 280 mm, AQL < 1,5,
elaariwalent olowiu 0,04 mm Pb, Rqkawice zgodne z normami EN 455 - L,2,3,4,8N 37+ -
1,2,3, EN 420, ASTM F1671, EN 388 (potrvierdzenie kart4 techniczn4J. Opakowanie
zewnetrzne hermetyczne foliowe podciSnieniowe.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza

Pakiet 3, poz. 3
1.. Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie jako alternatywy rqkawicy chirurgicznej

ciemnozielonei lateksowej bezpudrowej z strukturq syntetycznych polimerowych
powlok wewnqtrznych oraz z warstlvq regenerulEco-nawil2ajqcq z zliofilizowanego
aloesu naturalnego, zewnqtrzna powierzchnia wyr6wnana, co zapewnia doskonale
wra2enia czuciowe. Odporno6d dla substancji chemicznych oceniona wg EN 374-1,
odporno66 na cytostatyki oceniona wg ASTM D 6978, AQL po zapakowaniu 0,65,
sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, dlugo66 min. 290 mm, mankiet rolowany z
ta6m4 adhezyjnq, opakowanie zewnqtrzne hermetyczne foliowe podci6nieniowe z
dodatkowymi tloczeniami w listkach ulatwiaj4cymi otvvieranie. Certyfikat CE jednostki
notyfikowanei dla Srodka ochrony osobistej kategorii IIL Opakowanie 50par. Rozmiary
5,5-9,0.
Odp. Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ

2. Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie jako alternatywy rqkawicy lateksowej
bezpudrowei zielonej, z wewnQtrznq warstwE polimerowq o strukturze sieci,
powierzchnia zewnqtrzna mikroteksturowana, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie,
anatomiczne, anatomiczne z poszerzonE czg6ciq grzbietow4 dloni, mankiet rolowany,
opakowanie zewnqtrzne hermetyczne foliowe z wyciqciem w listku ulatwiaj4cym
owvieranie, dlugo6i min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na
przenikalnoSi substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (dokument z wynikami badati
dla min.7 substanc.ji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkq
notyfikowan4J, badania na przenikalnoSi min. 20 cytostatyk6w wg ASTM D 6978-05

[raport z wynikami badari), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla 6rodka ochrony
osobistej kategorii IIl. Produkowane zgodnie z norm4 ISO 13485, IS0 9001, ISO 14001 i
OHSAS 18001 potwierdzone cerryfikatami jednostki notyfikowanej. 0pakowanie 50 par.
Rozmiary 5,5-9,0
Odp, Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ

Pakiet 3, poz,4
1. Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rqkawic chirurgicznych l00o/o

poliizoprenowych bezpudrowych z wewnqtrznE warstlve polimerow4 o strukturze sieci,
zewn4trz mikroteksturowane, koloru naturalnego lateksu. Dlugo66 min. 270 - 285 mm
dopasowana do rozmiaru. Grubo6i na palcu min.0,26t 0.01, na dloni 0,2\t 0.025 i na
mankiecie 0,17 mm. Opakowanie zewnQtrzne hermetyczne foliowe z wyciqciem w listku
ulatwiaj4cym otwieranie, sterylizowane radiacyjnie. Produkowane zgodnie z normq IS0



13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potlvierdzone certyfikatami jednostki
notyfikowanej.
Odp. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Prosimy Zamawiaiqcego o dopuszczenie )ako alternatywy wysokiej klasy sterylne
jednorazowe rqkawice chirurgiczne bezlateksowe poliizoprenowe bezpudrowe, koloru
zielonego. DlugoSd min.287 mm. Grubo66 na palcu 0,20 mm i na mankiecie 0,13 mm.
Obni2ony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, Opakowanie zewnqtrzne hermetyczne
foliowe podciSnieniowe. Opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie,
Odp. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 3, poz. 5
1. Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie jako alternatywy rqkawic chirurgicznych

lateksowych bezpudrowych polimeryzowanych, o nieznacznej 162nicy gruboSci na palcu
min. 0,21 - 0,22 mm, na dloni min. 0,19 - 0,20 mm, na mankiecie min. 0,15 - 0,17 mm, o
dlugo6ci min. 285 mm, Sila zrywania przed starzeniem min. 16,4N. Produkt zgodny z
wymaganiamiASTM D3577, EN 455 -1,2,3,4, EN374-7(z wyt. pkt.5.3.2),2,3, EN 420, EN
3BB.Oporne na przenikanie wirus6w zgodnie z normE ASTM F1671, przebadane na
przenikanie substanc.ji chemicznych zgodnie z normq EN 374-3. Wszystkie parametry
potwierdzone kartq technicznE producenta. 0bni2ony poziom AQL po zapakowaniu 0,65
oraz obni2ony poziom protein wynoszEcy < 10 VE/g. Opakowanie zewnqtrzne
hermetSrczne foliowe podci6nieniowe z dodatkowymi tloczeniami w listkach
ulatwiajqcymi otwieranie.
Odp. Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ

2. Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie jako alternatywy rqkawicy chirurgiczne.j
lateksowel bezpudrowej. GruboSd na palcu min. 0,23 mm, na dloni min. 0,185 +/-0,02
mm, na mankiecie min.0,145 mm, dlugo3d 27 0-285 mm, kt6ra w pelni zakrywa mankiet
fartucha i zapewnia bezpieczefistwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego, mankiet
anatomiczny wzmocniony rolowanym brzegiem, sila zrywania przed starzeniem min. L6
N. Powierzchnia mikroteksturowana, zapewniaj4ca dobr4 chwytno56. Wewnqtrzna
warstwa polimerowa o strukturze sieci, ulatwiaj4ca nakladanie na suche i wilgotne
dlonie. AQL < 1.,0. Opakowanie zewnqtrzne hermetyczne, foliowane. Produkt zgodny z
normami EN 455-1,2,3,4, EN 374-1(z wyl. pkr. 5.3.2),2,3, EN 1041, EN 420, EN 388, EN
980, lS0 15223, ASTM F1671, EN 556-1. Poziom prorein < t0 W/e porwierdzony
badaniami niezale2nego laboratorium od producenta.
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ

Pakiet 5
Prosimy Zamawia.iqcego o dopuszczeni e rozwiEzania alternatywnego w zakresie
dozowania i zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ulo2onych w odpowiedni
spos6b ulatlviajEcy pojedyncze wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasuj4ce do
dozownik6w na6ciennych z mo2liwo6ci4 wyjmowania rqkawic od frontu z otworem
dozujqcym ograniczonym foli4 antybakteryjnq - potwierdzon4 badaniem jednostki
niezaleinej, zapobiegaj4c4 kontaminacji rqkawic w opakowaniu ze Srodowiska i
ulatwiaj4cq ich wyjmowanie. Rqkawice biale, o nieznacznie r62niqcej siq grubo6ci
konwenc.jonalnej wynoszqcej na palcu 0,11 mm oraz na dloni imankiecie min. 006 mm.
Zgodne z EN 455, ASTM D6319, ASTM F1671. Rqkawice ze specjalnq wewnqrrzn4
warstw4 lagodzqco- nawil2aj4co- natluszczaj4cq z koloidalnego roztworu mqczki
owsianej, koloru bialego, AQL < 1,5 fwszystkie parametry potwierdzone przez



producenta]. Przebadane na przenikanie mikroorganizm6w zgodnie z ASTM F1671
[informacja na opakowaniuJ. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z
normq EN 374-3,w tym co naimniej Etanol 70%o (min.1 poziom ochronyJ, Izorpopanol
7 0o/o (min.2 poziom ochrony) oraz Formaldehyd 37olo (min.S poziom ochrony).
Przebadane na dzialanie min. L2 cytostatyk6w, na co najmniej l poziomie ochrony, wg
ASTM D6978. Dopuszczone do kontaktu z 2ywno6ci4 - potwierdzone piktogramem na
opakowaniu. opakowanie 200 sztuk [180 sztuk dla XLJ.
Zaproponowane rozwiqzanie ponad latwo6i dozowania i zabezpieczenie przed
kontaminacjq daje u2ytkownikowi dodatkowq ochronq i nawil2enie sk6ry, bez
dodatkowych koszt6w.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza

Pakiet 5
Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rqkawic diagnostycznych nitrylowych
bezpudrowych mikroteksturowanych o nieznacznie r62niqcej grubo6ci na palcu min.
0,10 t 0,02 mm, na dloni min. 0,08 t 0,02 mm i na mankiecie 0,06 t 0,01. mm, z
dodatkow4 tekstur4 na kofcach palc6w odporne na przenikanie substancji chemicznych
- fabryczna informacja na opakowaniu o barierowo6ci dla min.3 alkoholi - etanolu,
izopropanolu i metanolu na min.1 poziomie. Odporne na dzialanie min. 13 cytostatyk6w
przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978 - fabryczna informacia na opakowaniu.
Rqkawice zgodnez normami: EN 455 - 1,2,3,4, EN 374 - 2,3,4, EN ISO 374 - 1,5; EN 420,
ASTM D 6978, ASTM F 1677, EN 388, EN IS0 15223-1. Rozmiary XS-XL, oznaczone
minimum na S-ciu Sciankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu
pasuj4cym do uchwyt6w naSciennych z mo2liwoSciq pojedynczego wyjmowania rqkawic
od frontu. Uchwyfy na6cienne mocowane pojedynczo lub w sekwencji po 3 lub wigcej
pasujqce do wszystkich typ6w rqkawic diagnostycznych stosowanych przez
Zamawial4cego, wykonane z drutu stalowego pokrytego bialq farbq antybakteryjn4 lub
plastikowe o powierzchni gtadkiej, umo2liwiajqce) dezynfekcjq. Mo2liwo6i mocowania
uchwyt6w za pomocE Srub lub na wytrzymalE ta5mq, bez koniecznoSci uszkadzania
5cian, a takie do w6zk6w mobilnych.
Odp. Zamawiajqcy dopuszcza
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