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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW II 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  
tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na dostawy  
odzieży medycznej dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w 
Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań 
wraz z udzielonymi  odpowiedziami. 

PYTANIE 2.  Czy Zamawiający dopuści odzież medyczną z pkt. 1-7 oraz fartuchy laboratoryjne z pkt.8 
  o następującym składzie: 
-odzież kolorowa: tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 48% +/-3%, gramatura max. 130 g/m2 
+/-3%; 
-odzież biała: tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 48%, gramatura max. 170 g/m2? 
Proponowana odzież charakteryzuje się wysokim komfortem używania, wytrzymałością oraz wysokim 
poziomem przepuszczalności powietrza. 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie dopuszcza dzież białej (fartuch) z  tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości 
bawełny 48%, gramatura max. 170 g/m2. 

PYTANIE 3.  Zamawiający wymaga niskokurczliwości na poziomie do 3%. Kurczliwość jest parametrem 
wyznaczanym na podstawie normy PN-EN ISO 5077:2011. 
Czy Zamawiający, mając na uwadze weryfikację zaoferowanych parametrów, wymaga załączenia wraz z ofertą 
wyników badań zgodnych z normą PN-EN ISO 5077:2011, wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze, 
potwierdzających wymaganą kurczliwość tkaniny kolorowej oraz białej, z której będą wykonane zaoferowane 
ubrania? 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie wymaga załączenia wraz z ofertą  w/w dokumentów. 
 
PYTANIE 4.  Czy Zamawiający dopuści maksymalną temperaturę prania fartuchów laboratoryjnych 70°C? 
Wysoka temperatura osłabia właściwości tkanin.  
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuszcza maksymalną temperaturę prania fartuchów laboratoryjnych 70°C. 
 
PYTANIE 5.  Czy Zamawiający dopuści sposób znakowania spódnic oraz spodni damskich i męskich jak poniżej: 
- nadruk na spodniach i spódnicach pod paskiem po stronie zewnętrznej?  
W przypadku spodni i spódnic Zamawiający wymaga nadruku od strony wewnętrznej. Oznakowanie ma zatem 
być niewidoczne. Nadruk wykonany w proponowanym przez nas miejscu również będzie niewidoczny. 
Niemożliwe jest estetyczne wykonanie nadruku na pasku.  
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie. 
 
PYTANIE 6.  Czy Zamawiający dopuści krój spodni jak poniżej: 
- damskie: lekko zwężane nogawki, kieszenie boczne skośne, wpuszczone; na gumę oraz troki do regulowania; 
- męskie: nogawki proste, kieszenie boczne skośne, wpuszczone; na gumę i zamek. 



 
 

 
 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie dopuszcza w/w kroju spodni damskich i męskich. 
 
PYTANIE 7.  Czy Zamawiający dopuści fartuch damski klasyczny z rękawami długimi lub krótkimi – do wyboru 
przy składaniu zamówienia?  
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuszcza w/w fartuch. 
 
PYTANIE 8.  Czy Zamawiający dopuści fartuch laboratoryjny o kroju: 
- Fartuch damski: z kołnierzykiem, zapinany na napy, taliowany z przodu i z tyłu zaszewkami. Górna mała kieszeń 
z listewką typu organizer naszyta z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder. Rękaw długi 
(wyposażony w nap umożliwiający regulacje szerokości) lub krótki. 
- Fartuch męski: z kołnierzykiem, zapinany na napy. Górna mała kieszeń z listewką typu organizer, naszyta z 
lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder. Rękaw długi (wyposażony w nap umożliwiający regulacje 
szerokości) lub krótki. Rozporek z tyłu? 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuszcza w/w fartuch laboratoryjny. 
 
PYTANIE 9.  Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania kolorowe były zgodne z normą PN-EN 13795? 
Pozwoli to na otrzymanie przez Zamawiającego odzieży najwyższej jakości, bowiem parametry określone w w/w 
normie mają znaczenie dla bezpieczeństwa pracy Użytkowników. 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie wymaga. 
 
PYTANIE 10.  Czy Zamawiający wymaga załączenia wraz z ofertą raportów z badań potwierdzających wymaganą 
gramaturę i skład tkaniny kolorowej, z której wykonane będą oferowane ubrania? 
Na Rynku istnieją niestety praktyki manipulowania kartami technicznymi tkanin tak, aby tylko pozyskać 
zamówienie. Tylko na podstawie raportów z przeprowadzonych badań na wyznaczanie składu i gramatury 
Zmawiający może zweryfikować zaoferowane parametry.  
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie wymaga załączenia wraz z ofertą  w/w raportów. 
 
PYTANIE 11.  Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności odzieży medycznej z normą PN-P 
84525:1998.  
Właściwą normą dla odzieży przeznaczonej dla personelu medycznego jest norma CEN/TS 14237 – Tekstylia w 
systemie ochrony zdrowia. Norma PN-P 84525:1998 odnosi się do odzieży typowo roboczej i ochronnej i nie 
dotyczy wymagań jakie powinna spełniać odzież medyczna. 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
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