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Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w
                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia

               wg rozdzielnika  
   

Nr sprawy: NOZ – 14 / 13

Dotyczy:  Dostawa odzieży ochronnej, roboczej oraz obuwia.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:
1. Czy dopuszcza Zamawiający na spodnie letnie i bluzy letnie materiał 40 % poliester i 60 % bawełna o gramaturze 180 

g/m2 lub 250 g/m2. 
2. Czy Zamawiający wymaga aby taśmy odblaskowe użyte do uszycia ubiorów letnich oraz kamizelek dla ratownictwa 

medycznego były przystosowane do prania chemicznego – przemysłowego? 
3. Czy wystarczającym będzie przedstawienie w ofercie stosownych certyfikatów z testów, raportów z badań 

potwierdzających spełnienie parametrów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 
2010 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania 
członków zespołów rat. med odnośnie do tkaniny fluorescencyjnej czerwonej.  

4. Zamawiający wymaga przedstawienia dla ubrań dla członków Zespołów Ratownictwa Medycznego certyfikatu jakości 
dopuszczającego do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Czy wystarczającym będzie przedstawienie 
stosownych certyfikatów z testów, raportów z badań potwierdzających spełnienie parametrów wymienionych w 
stosownym rozporządzeniu, natomiast na potwierdzenie bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych przedstawienie 
certyfikatu Oeko- Tex Standard 100? 

5. Czy wystarczającym będzie załączenie do oferty warunków technicznych producenta dzianiny potwierdzających 
przeznaczenie na kamizelki dla rat medycznego oraz potwierdzenia posiadania certyfikatu Oeko- Tex Standard 100 na 
barwienie dzianiny? 

6. Czy Zamawiający dopuszcza aby bluza oraz spodnie letnie zostały wykonane z elanobawełny o składzie min. 20% 
bawełny,

7. Czy Zamawiający dopuszcza aby bluza letnia posiadła 5 kieszeni, w tym dwie symetrycznie na dole bluzy poszerzane 
zapinane na zamki błyskawiczne przykryte patką oraz po prawej  stronie na górze jedną przykrytą patka umożliwiającą 
umieszczenie przenośnego radiotelefonu oraz dwie kieszonki na długopisy?

8. Czy Zamawiający dopuszcza trzy otwory przelotowe pod pachami?
9. Czy Zamawiający dopuszcza po lewej stronie emblemat odblaskowy z nawa funkcji mocowany z pomocą taśmy 

samoszczepnej rzep a pod nim emblemat odblaskowy WPR SP ZOZ w LUBLINIE?
10. Czy Zamawiający dopuszcza emblemat odblaskowy WPR SP ZOZ w LUBLINIE jako naszywkę o wymiarach 9cm x 

13 cm (takich jak emblemat z nazwą funkcji) ?
11. Czy Zamawiający dopuszcza emblemat odblaskowy WPR SP ZOZ w LUBLINIE jako napis w 2-ch rzędach?
12. Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach letnich dwie ukośne kieszenie z przodu zapinane na zamki błyskawiczne?
13. Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach letnich jedną kieszeń z tyłu zapinaną  na zamek błyskawiczny przykryty 

patką,
14. Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach letnich na wysokości ½ uda dwie poszerzane kieszenie zapinane na zamki 

błyskawiczne przykryte patką?
15. Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach letnich na wysokości ½ uda naszytą kieszonkę na telefon zapinaną na rzep?
16. Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach letnich wstawki w kolorze czarnym przy wlotach kieszeni przednich, z tyłu 

na pośladkach oraz  na kolanach zachowując minimalną powierzchnię materiału tła zgodne z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r.?

17. Czy Zamawiający dopuszcza spodnie letnie zapinane na zamek błyskawiczny oraz nap?
18. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawców dokumentów potwierdzających zgodność bluzy oraz spodni letnich z 
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normą 471- kolor fluorescencyjny czerwony oraz opór pary wodnej nie większy niż 5m2/Pa ,wystawione przez 
upoważniony do tego podmiot?

19. Czy Zamawiający wymagając od Wykonawców informacji o nazwie tkaniny na wszywce miał na myśli nazwę oraz 
dane producenta odzieży?

Odpowiedzi:

ad 1 Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.    
ad 2 Tak, Zamawiający wymaga aby taśmy odblaskowe były przystosowane do prania chemicznego - przemysłowego. 
ad 3 Tak, Zamawiający przyjmie złożone wraz z ofertą certyfikaty z testów oraz raporty z badań, z których będzie wynikało 
spełnienie przez tkaninę fluorescencyjną czerwoną parametrów wymienionych w stosownym rozporządzeniu. 
ad 4 Tak,  Zamawiający przyjmie złożone wraz z ofertą certyfikaty z testów oraz raporty z badań, z których będzie wynikało 
spełnienie przez proponowaną odzież  wymogów stawianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 
2010 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania 
członków zespołów ratownictwa medycznego. Zamawiający odstępuje od wymogu załączenia do oferty certyfikatu jakości 
dopuszczającego do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.  
ad 5 Tak, Zamawiający przyjmie opis warunków technicznych producenta dzianiny potwierdzający przeznaczenie na 
kamizelki dla rat medycznego oraz potwierdzenia posiadania certyfikatu Oeko- Tex Standard 100 na barwienie dzianiny
ad 6 Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
ad 7 Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.   
ad 8 Tak, Zamawiający dopuści trzy otwory przelotowe pod pachami.
ad 9 Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.   
ad 10 Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.   
ad 11 Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.   
ad 12 Tak, Zamawiający dopuści zastosowanie w spodniach letnich dwu ukośnych kieszeni z przodu zapinanych na zamki 
błyskawiczne.
ad 13 Tak, Zamawiający dopuści zastosowanie w spodniach letnich jednej kieszeni z tyłu zapinanej na zamek błyskawiczny.
ad 14 Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.   
ad 15 Tak, Zamawiający dopuści zastosowanie w spodniach letnich na wysokości 1/2 ud naszytej kieszonki na telefon 
komórkowy, zapinanej na rzep.
ad 16 Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w spodniach letnich wstawek w kolorze czarnym przy wlotach kieszeni 
przednich, z tyłu na pośladkach oraz  na kolanach zachowując minimalną powierzchnię materiału tła zgodne z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r.
ad 17 Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
ad 18 Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
ad 19 Tak, Zamawiający wymagając od Wykonawców informacji o nazwie tkaniny na wszywce miał na myśli nie producenta 
tkaniny lecz producenta gotowej odzieży proponowanej przez Wykonawcę oraz sposobu konserwacji.  

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 
759 ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: (81) 
533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................        
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