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Znak: AE/ZP-27-13/17                   Tarnów, 2017-04-04 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawy odzieży i obuwia dla personelu medycznego 

oraz odzieży roboczej i rękawic dla pracowników obsługi dla Specjalistycznego Szpitala 

im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1. Dla odzieży ochronnej tkaniny oraz wyrób gotowy (odzież) musi 

spełniać następujące wymagania: Tkanina zgodna z normami: PN-P-84525:1998, ENV 

14237:2002,  PN-EN ISO 13688:2014 oraz dla wyrobu gotowego Certyfikatu Zgodności 

na gotowy wyrób wydanego przez niezależną jednostkę certyfikacyjną który spełnia 

normy: PN-P-84525:1998 oraz ENV 14237:2002. Czy zamawiający będzie wymagał 

złożenia wraz z ofertą wyżej wymienionych certyfikatów dla tkaniny oraz na wyrób 

gotowy wystawionych przez producenta dla oferenta na potrzeby aktualnego 

postępowania ? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1. Zamawiający w zapytaniu określił gramaturę od 164g/m2   

o składzie mini 60% poliester , max 40 % bawełna, kurczliwość do 3%, możliwość prania 

min. dla koloru 60°C dla koloru białego 90°C. Z naszego doświadczenia wynika  

iż gramatura 164 g/m² to gramatura zbyt niska i ubrania o takiej gramaturze mogą 

prześwitywać oraz tkanina będzie znacznie mniej wytrzymała jak tkanina o gramaturze 

175g/m2. Zatem mając na uwadze najwyższy komfort użytkowania oraz wytrzymałość 

odzieży czy zamawiający wymaga odzieży  o faktycznej gramaturze 175g/m²  skład 65% 

poliestru, 35% bawełna i kurczliwości maksymalnie  do 1 %.  Jest to tkanina czołowego 

polskiego producenta co również potwierdza najwyższą jakość produktu. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty Karty 

techniczna tkaniny potwierdzająca wymagane parametry (gramatura, skład oraz 

temperaturę prania) wystawiona przez producenta dla oferenta na potrzeby aktualnego 

postępowania przetargowego. 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1. Zamawiający określił w opisie zapytania temperaturę prania dla 

koloru ≥  60°C dla koloru oraz  ≥ 90°C  dla białego. Większość  tkanin jest przystosowane 

do prania w temperaturze 95ºC.Tkaniny o takich parametrach mają większą trwałość 

kolorów, oraz lepiej zachowują się  w procesie prania w niskich oraz wysokich 

temperaturach. Zatem czy zamawiający wymaga temperatury prania dla Pakietu Nr 1  

minimum 95ºC dla koloru oraz białego. 

5. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający będzie żądał certyfikatu na wyrób gotowy 

(odzież medyczną, odzież roboczą) zgodny z normą PN-P-84525? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający będzie żądał certyfikatu Oeko-Tex® 100 dla 

tkaniny 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Odzież będąca przedmiotem zamówienia w Pakiecie Nr 1 nie jest odzieżą ochronną,  

a wymagania odnośnie oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w treści 

zapytania ofertowego oraz Załącznikach Nr: 2, 3 i nie wprowadza zmian w tym zakresie. 

Ad. 2 Zamawiający wymaga aby odzież zaoferowana w  Pakiecie Nr 1 była uszyta z tkaniny  

o gramaturze ≥ 164 g/m
2
, co oznacza, ze dopuszcza również odzież uszytą z tkaniny  

o gramaturze 175g/m
2
. 

Ad. 3 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty w ramach Pakietu Nr 1 dokumentów 

określonych w treści zapytania ofertowego oraz w Załączniku Nr 3 do niego i nie wprowadza 

zmian w tym zakresie. 

Ad. 4 Zamawiający wymaga aby odzież zaoferowana w  Pakiecie Nr 1 była uszyta z tkaniny 

możliwej do prania w temperaturze: kolor ≥ 60°C, biały ≥ 90°C i nie wprowadza zmian  

w tym zakresie. 

Ad. 5 - 6 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  oferowanego w  Pakiecie Nr 1 oraz 

dokumenty jakie muszą był załączone do oferty w odniesieniu do tego Pakietu Zamawiający 

określił w treści zapytania ofertowego oraz w Załączniku Nr 3 i nie wprowadza zmian w tym 

zakresie. Zamawiający będzie żądał załączenia do oferty tylko dokumentów wymienionych  

w treści zapytania ofertowego i Załączniku Nr 3 do niego. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


