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Kielce, 02.12.2021r. 

 

ZAMÓWIENIE   PUBLICZNE z dn.26.11.2021r 

dostawa produktów/materiałów medycznych  

ODPOWIEDZI  na PYTANIA firmy SINMED Sp. z o.o. z dn. 30.11.2021r 

 

 

Pytanie dot. SWZ 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na adres mailowy podany w SWZ podpisaną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

Odp: TAK  

 

Pakiet nr 1, pozycja 10 

Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany po 5 sztuk z przeliczeniem ilości? 

Odp: NIE, kompresy jałowe pakowane po trzy sztuki zapewniają zużycie całego opakowania 

w zabiegach medycznych w pielęgniarskiej opiece domowej. Z opakowania z 5 szt. nie 

wszystkie mogą być zużyte do opatrunków, a żeby zachować sterylność po otwarciu 

opakowanie nie zużyte kompresy trzeba będzie zutylizować. 

 

Pakiet nr 1, pozycja 11 

Czy Zamawiający dopuści opaskę o wymiarze 8 cm x 4 m? 

Odp: NIE, są to dwa różne produkty. 

 

Pakiet nr 1, pozycja 14 

Czy Zamawiający dopuści chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, jałowe rękawice o 

parametrach: 

- Doskonała chwytność na mokro i sucho 

- Kształt anatomiczny dający wyjątkowy komfort użytkowania 

- Rolowany mankiet 

- Spełniają wymagania stawiane przez normy  ASTM D3577 (01) oraz EN 455 części : 1 - 3 

- Produkowane zgodnie z systemem jakości ISO 9002 oraz Dobrą Praktyką Wytwarzania 

(GMP) 

- Zawartość białek lateksowych  poniżej 50 μg/g  
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- Test przepuszczalności wody – AQL 1,0 lub mniej 

- Kształtowane w różnorodnych rozmiarach dla dopasowania do dłoni użytkownika 

- Powierzchnia z mikroteksturą, zapewniająca doskonałą chwytliwość w środowisku mokrym 

i suchym. 

- Łatwość zakładania; technologia zapobiegająca rolowaniu się rękawic na dłoniach 

użytkownika. 

- Wewnętrzna miękkość zapewnia wyjątkowy komfort oraz naturalne dopasowanie 

- Sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma (oznaczenie sterylizacji radiacyjnej na 

opakowaniu indywidualnym zewnętrznym) 

- Testowane pod kątem bioobciążenia oraz jałowości. 

- Ograniczenie możliwości wystąpienia niekorzystnych reakcji skórnych. 

- Naturalny kolor przechodzący w biały – w zależności od miejscowej grubości. 

- Warstwa wewnętrzna pokryta polimerem 

- Pakowane w podwójne opakowanie: zewnętrzne powlekane folią polietylenową, wewnątrz 

w kopertę papierową ( opakowanie indywidualne ) 

- 1 para (1 lewa i prawa) rękawic w opakowaniu indywidualnym, 50 opakowań w pojemniku? 

 

Odp: NIE. Rękawice muszą spełniać normy określone dla rękawic medycznych zgodnie z 

przepisami wynikającymi z Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. z 

2020, poz. 186) oraz dopuszczonych do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. 


