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Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia 
Minimalny zakres 

informacji
Oferowane parametry przedmiotu zamówienia 

Pakiet Nr 1 - Odzież dla personelu medycznego

1.
Tkanina z jakiej jest wykonana odzież  o składzie: 

poliester powyżej  60%, bawełna  poniżej  40%
Podać nazwę i skład

2. Ciężar tkaniny ≥ 164 g/m
2 Podać parametr

3.
Możliwość prania w temperaturze: kolor ≥ 60°C,    

biały ≥ 90°C
Podać parametr

4. Kurczliwość  ≤ 3% przy wielokrotnym praniu Podać parametr

5.
Trwałość barw, możliwość łączenia kolorów bez 

obawy zmiany barw (zabarwienia na inny kolor)
Tak 

6.

Bluzy damskie (typu żakiet), bluzy męskie (typu 

marynarka) oraz  fartuchy winny posiadać 3 kieszenie 

naszyte z przodu (1 mała  na piersi i 2  duże po 

bokach)

Opisać

7.

Bluzy damskie i męskie (typu ubranie operacyjne) 

winny posiadać 3 naszyte  kieszenie (1 mała na piersi 

2  duże po bokach)

Opisać

8.
Spódnice na pasku, proste, zapinane na zamek 

błyskawiczny,w pasie po bokach gumka 
Opisać

9.

Spodnie damskie i męskie na pasku, z dwiema 

wpuszczanymi kieszeniami, zapinane na zamek 

błyskawiczny, w pasie po bokach gumka  

Opisać

10.

Wymagane rozmiary damskie co najmniej: 34, 36, 38, 

40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56: w odniesieniu do 

odzieży zaoferowanej w poz. 5 - 8 Zamawiajacy 

dopuszcza zaoferowanie również odzieży w 

rozmiarze co najmniej: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 

Podać rozmiary

11.

Wymagane rozmiary męskie co najmniej: 44, 46, 48, 

50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; w odniesieniu do odzieży 

zaoferowanej w poz. 16 - 17 Zamawiajacy dopuszcza 

zaoferowanie również odzieży w rozmiarze co 

najmniej: S, M, L, XL, XXL, XXXL 

Podać rozmiary

12.

Odzież winna być uszyta z uwzględnieniem  wzrostu, 

przy czym: dla wszystkich podanych w pkt 10 

rozmiarów damskich co najmniej dla wzrostu: 158 

cm, 164 cm, 170 cm, 176 cm; dla wszystkich 

rozmiarów męskich podanych w pkt 11 co najmniej 

dla wzrostu: 170 cm, 176 cm, 180 cm, 188 cm  

Tak, podać wysokość

13.

Możliwość uszycia do 20 sztuk łącznie (spośród 

asortymentu wymienionego w poz. 1 - 20) odzieży 

niewymiarowej (szytej na miarę)

Tak

14.
Zaferowana odzież winna posiadać oznaczenie 

znakiem CE.
Tak  

15.

Okres gwarancji na oferowany asortyment min. 12 

miesięcy  od daty dostawy. Czas skutecznej naprawy 

lub wymiany na wolny od wad - do 14 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia

Tak                        

Podać okres

16.

Możliwość wprowadzania zmian w obrębie 

asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia 

w zależności  od potrzeb Szpitala

Tak

..................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty



Lp. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia 
Minimalny zakres 

informacji
Oferowane parametry przedmiotu zamówienia 

17.

Tkanina, z której wykonana będzie zaoferowana 

odzież jest dopuszczona do stosowania w systemie 

ochrony zdrowia - potwierdzić  oświadczeniem 

Wykonawcy załączonym do oferty.

Tak  

18.

Do oferty należy załączyć zdjęcia (Zamawiający 

dopuszcza w tym zakresie strony katalogowe) 

wszystkich zaoferowanych modeli

Tak

19.

Do oferty należy załączyć tabele z rozmiarami 

damskimi  i męskimi zaoferowanymi w pkt 10 i 

11uwzględniajace: obwód klatki, obwód  pasa oraz 

obwód bioder dla poszczególnych rozmiarów  

Tak

20.

Do oferty załączyć próbki materiałów, w tym 

dostępnych kolorów, z których będzie uszyta 

zaoferowana odzież

Tak

21.

Na żądanie Zamawiającego, przed złożeniem 

zamówienia, dostarczenie Zamawiającemu (do 21 dni 

kalendarzowych od zgłoszenia żądania) po 1 sztuce 

w pięciu rozmiarach (do uzgodnienia które z 

zaoferowanych) asortymentu odzieży zaoferowanej 

w: poz. 1 lub 2, poz. 5 lub 6, poz. 9 lub 10, poz. 11 

lub 12, poz. 18 lub 19, w  celu umożliwienia 

Zamawiajacemu określenia wielkości zamówienia w 

poszczególnym asortymencie i rozmiarach.

Tak

Pakiet Nr 2 - Obuwie profilaktyczne dla personelu medycznego

1.

Obuwie typu saboty - klapki z zabudowanym przodem 

(zamkniete palce), perforowany wierzch, pasek do 

regulacji tęgości  podbicia

Opisać

2.
Wkładka i wierzch buta wykonane z naturalnej skóry, 

kolor biały 
Opisać

3. Spód - PU (poliuretan), antypoślizgowy Opisać

4.

Obuwie damskie - dwa wzory, tj. o dwóch 

wysokościach podeszwy pod piętą: około 2 cm i 

około 4 cm

Podać parametr

5. Obuwie męskie - wysokość podeszwy 2 - 3 cm Podać parametr

6.
Wymagane rozmiary damskie co najmniej: 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41

Wymienić wszystkie 

oferowane rozmiary

7.
Wymagane rozmiary męskie co najmniej: 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47

Wymienić wszystkie 

oferowane rozmiary

8.
Oferowane obuwie spełnia wymagania określone w 

normie PN-EN ISO 20347 lub równoważnej
Tak

9.

Okres gwarancji na oferowany asortyment min. 12 

miesiecy od daty dostawy. Czas skutecznej naprawy 

lub wymiany na wolny od wad do 14 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia 

Tak                           

Podać okres

10.

Możliwość wprowadzania zmian w obrębie 

asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia 

w zależności  od potrzeb Szpitala

Tak

11.

Do oferty załączone zdjęcia (Zamawiający dopuszcza 

w tym zakresie strony katalogowe) wszystkich 

zaoferowanych modeli butów 

Tak

12.
Do oferty załączona tabela zaoferowanych rozmiarów 

obuwia z podaniem numeracji metrycznej
Tak

13.

Na żądane Zamawiajacego, przed złożeniem 

zamówienia, dostarczenie Zamawiającemu po 1 

sztuce obuwia z każdego rozmiaru i modelu, w  celu 

umożliwienia Zamawiajacemu określenia wielkości 

zamówienia w poszczególnym asortymencie i 

rozmiarach.

Tak

..................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty



Lp. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia 
Minimalny zakres 

informacji
Oferowane parametry przedmiotu zamówienia 

Pakiet Nr 3 - Odzież robocza dla  pracowników  obsługi

1.

Pozycja 1 - 4. Możliwość wprowadzania zmian w 

obrębie asortymentu w ramach ustalonej wartości 

zamówienia  w zależności  od potrzeb 

Tak

2.

Pozycja 1 - 4. Do oferty załączyć zdjęcia oferowanych 

podkoszulków i rękawic (Zamawiający dopuszcza w 

tym zakresie strony katalogowe) 

Tak

Pozycja 1 - Podkoszulki bawełniane

1

Wykonane z tkaniny 100% bawełnianej lub z 

domieszką poliesteru - nie większa niż 5%, krótki 

rękaw, kolor jasnopopielaty  

Opisać

2
Wymagane rozmiary męskie co najmniej: S, M, L, XL, 

XXL, XXXL  
Wymienić rozmiary

3 Możliwość prania w temperaturze ≥ 40
0
C Podać parametr

Pozycja 2 - Rękawice robocze wykonane z przędzy poliestrowej powlekane szorstkim lateksem

1.

Rękawice robocze - pięciopalczaste, wykonane z 

przędzy poliestrowej powlekane szorstkim lateksem c 

najmniej na spodzie dłoni i palców w celu 

zapewnienia chwytności, zakończone ściągaczem, 

wytrzymałe na ścieranie i rozdarcie, elastyczne, nie 

kurczące się w kontakcie z wodą. Dostępne co 

najmniej rozmiary: 9,10, 11. Zgodne z normą PN-EN 

388 lub równoważną oraz posiadające znak CE na 

rękawicy 

Opisać

Pozycja 3 - Rękawice nitrylowe grube

1.

Rękawice nirtylowe - pięciopalczaste, wykonane z 

dzianiny powleczonej w części wierzchniej i chwytnej 

nitrylem, zakończone mankietem. Trudno ścieralne, 

odporne na przetarcia i przebicia. Rozmiar 10. 

Zgodne z normą PN-EN 388 lub równoważną oraz 

posiadające znak CE na rękawicy 

Opisać

Pozycja 4 - Rękawice robocze  typu wampirki

1.

Rękawice robocze ("wampirki") - pięciopalczaste, 

wykonane z dzianiny, powleczone na palcach i wewnątrz 

dłoni lateksem lub gumą lub mieszanką lateksu i PCV. 

Wymagane co najmniej rozmiary: 9,10, 11

Opisać, podać 

rozmiary

..................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


