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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  zapytania  ofertowego  dot.  zakupu  i  dostawy
odzieży ochronnej dla pracowników SP ZOZ w Słupcy.

Pytanie 1 : 
Czy Zamawiający dopuści  tkaninę białą  o zwartości  bawełny 60%, poliestru 40% o gramaturze 160 g/m2?
Proponowana odzież dzięki dużej zawartości bawełny jest bardzo komfortowa i przewiewna. Niższa gramatura
tkaniny powoduje zaś niższy tonaż prania a zatem i koszt usługi. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści tkaninę kolorową o zawartości bawełny 48%, poliestru 52% o gramaturze 125 – 128
g/m2? Oferowana odzież jest dostępna w 6 kolorach: granatowym, bordowym, zielonym, niebieskim, szarym
oraz czerwonym. Proponowana odzież dzięki dużej zawartości bawełny jest bardzo komfortowa i przewiewna.
Niższa gramatura tkaniny powoduje zaś niższy tonaż prania a zatem i koszt usługi. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści kurczliwość tkanin do 5%? Proponowana kurczliwość jest zgodna z obowiązującą dla
odzieży szpitalnej normą CEN/TS 14237 – Tekstylia w systemie ochrony zdrowia. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuści fasony odzieży jak poniżej: 
- spodnie damskie i spódnice z pasem z trokami do wiązania z przodu; z tyłu na gumę; z dwiema skośnymi
kieszeniami biodrowymi, bez zamka i guzika; 
- fartuchy damskie wykończone pod szyją stójką lub kołnierzykiem? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści odzież podlegającą praniu przemysłowemu w temp. max. 70 st. C? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści odzież w rozmiarach od XS do 4XL oraz rozmiary niestandardowe? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania 7: 
Zamawiający wymaga dla odzieży ochronnej zgodności z normą PN-84525:1998. Przedmiotowa norma dotyczy
odzieży roboczej. Właściwą normą dla odzieży przeznaczonej na Oddziały Szpitalne jest norma CEN/TS 14237
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- Tekstylia w systemie ochrony zdrowia. Norma opisuje szereg parametrów mających znaczenie dla trwałości
i  bezpieczeństwa  użytkowania  bielizny  szpitalnej.  Aby  mieć  pewność,  że  Zamawiający  otrzyma  wyrób
o wysokiej jakości, Wykonawcy powinni potwierdzić zgodność oferowanego asortymentu z ww. normą. 
W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga dla odzieży ochronnej zgodności z normą CEN/TS 14237
oraz załączenia do oferty lub na wezwanie dokumentów potwierdzających zgodność z ww. normą; natomiast
odstąpi od zgodności z normą PN-P 84525:1998? 
Odp.  Zamawiający  wymaga,  aby  przedmiot  zamówienia  spełniał  wymagania  określone  w  normie
PN-P-84525:1998  oraz  normie  CEN/TS  14237:2015  oraz  posiadał  certyfikaty  jakości.  Zamawiający
wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie dokumentów potwierdzających zgodność z ww. normami. 

Pytania 8: 
Ze względu na krótki termin składania ofert oraz chęć złożenia oferty przez naszą firmę zwracamy się z prośbą
o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej 4 dni robocze. 
Odp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.09.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących
udział w przedmiotowym postępowaniu. 

Sporządziła: Estera Urbaniak
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