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WYJAŚNIENIE  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego  na 

„Dostawa umundurowania letniego  zespołów ratownictwa medycznego oraz odzieży 
roboczej i obuwia roboczego, operacyjnego dla  SPZOZ w Krotoszynie” 

 BHP/1/29/17 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.   
 

Zapytania do Formularza Cenowego: 
 
1 Pytanie 
Pakiet nr 2Bluza z mikropolaru - czy bluza ta posiada suwak/ zapięcie? Wg SIWZu szyjamankiety rękawów oraz dół 
bluzy mają być wykończone ściągaczem, co sugeruje,że bluza jest wkładana przez głowę. Czy ściągacz pod szyją 
ma być wysoki(jak półgolf) czy raczej krótki (jak w bluzach dresowych). Proszę o podanie większej ilości 
szczegółów. 
Odpowiedź:  Pakiet nr 2 Bluza z mikropolaru ma posiadać suwak. Ściągacz pod szyją ma być wysoki – 
jak półgolf. Poprawiony formularz cenowy –zal_2 – pakiet nr 2 stanowi załącznik  do niniejszych 
wyjaśnień. 
 
2 Pytanie 
Dotyczy pakietu nr 4  
Proszę podać jakich środków dezynfekująco-piorących Państwo używacie?? 
Proszę pamiętać, że żadnego obuwia wykonanego ze skóry naturalnej nie wolno prać w dosłownym tego 
słowa znaczeniu, tylko mycie łagodnymi środkami chemicznymi. 
Odpowiedź: Obuwie będzie myte przy użyciu łagodnych środków chemicznych. 
 
Proszę podać których pozycji ma dotyczyć norma 345? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis formularza cenowego – zal_2 – pakiet nr 4 - „Wymagane 
dokumenty, które należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego”. Poprawiony formularz cenowy –
zal_2 – pakiet nr 4 stanowi załącznik  do niniejszych wyjaśnień. 
 

 
3 Pytanie 
Dotyczy pakietu nr 5 
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Czy Zamawiający świadomie wymaga zgodności obuwia z normą 345, powszechnie stosuje się normę 
347 dla tego rodzaju obuwia. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodności obuwia z normą 347. Poprawiony formularz cenowy – 
pakiet nr 5 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 
 
4 Pytanie 
Czy o udział w postępowaiu mogą ubiegać siętylko zakłady pracy chronionej? 
Odpowiedź: Nie, o udział w postępowaniu mogą ubiegać się nie tylko zakłady pracy chronionej. 
 
5 Pytanie 
Dotyuczy pakietu 1 i 2  
1. Ponieważ odzież ochronna jest przeznaczona dla ratownictwa medycznego, która powinna spełniać określone 
normy i rozporządzenia czy wobec tego Zamawiający żąda dostarczenia certyfikatów wystawionych przez 
Niezależny Instytut Badawczy , które będą potwierdzały spełnianie wymagań: 
a/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 roku w sprawie oznaczenia systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków Zespołów Ratownictwa Medycznego 
Dz. U. Nr 209 poz. 1382; 
b/ norma PN-EN ISO 13688:2-13-12. Odzież ochronna. Wymagania ogólne; 
c/ norma PN-EN ISO 20471:2013-07. Odzież o intensywnej widzialności. Metody badania i wymagania, klasa 2 
powierzchni materiałów zapewniających widzialność; 
d/ PE-EN 343+A1:2008/AC:2010. Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem, klasa 2 lub 3 w zakresie 
wodoszczelności i oporu pary wodnej; 
e/ PE-EN 14058:2007. Odzież ochronna. Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem, klasa 2 w zakresie oporu 
cieplnego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie żąda dostarczenia certyfikatów wystawionych przez Niezależny Instytut 
Badawczy. Dokumentów jakich Zamawiający będzie żądał na wezwanie: zgodnie z opisem pod tabelą  
formularza cenowego – załącznik nr 2 do siwz – pakiet nr 1 i 2. 
 
6 Pytanie 
 Ponieważ z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 roku „Umundurowanie członków zespołów 
ratownictwa medycznego” tabela 1 „Umundurowanie letnie i zimowe członków zespołów ratownictwa 
medycznego” tkaniny użyte do wykonania ubiorów winny spełniać określone parametry, a w szczególności: 
1 Koszula (bluza letnia): 
a/ barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą; 
b/ materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5m2 x Pa/W. 
2 Koszulka z krótkimi rękawami: 
a/ materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5m2 x Pa/W. 
3 Spodnie (spodnie letnie): 
a/ barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów 
zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego. 
4 Kurtka (całosezonowa): 
a/ barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów 
zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego; 
b/ zgodna z PN, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej. 
5 Bluza – podpinka do kurtki: 
a/ zgodna z PN, ca najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego; 
b/ barwa czerwona zgodna z PN. 
 
Czy wobec tego: 
Zamawiający zażąda potwierdzenia spełniania ww. wymagań – parametrów użytych do wykonania ubiorów dla 
ratownictwa medycznego tkanin poprzez dostarczenie świadectw jakości, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.? 
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Odpowiedź: Dokumentów jakich Zamawiający będzie żądał na wezwanie: zgodnie z opisem pod tabelą  
formularza cenowego – załącznik nr 2 do siwz – pakiet nr 1 i 2. 
 
7 Pytanie 
 Ponieważ „buty ratownika medycznego” będą użytkowane w warunkach „trudnych” i muszą spełniać wymagania 
dla środków ochrony indywidualnej czy Zamawiający żąda deklaracji zgodności wystawionej przez producenta 
potwierdzającej spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 20347:2007, PN-EN ISO 20344:2007 oraz PN-86/P? Czy 
też mogą być to tylko buty produkcji azjatyckiej bez deklaracji zgodności? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający na wezwanie będzie żądał przysłania deklaracji zgodności wystawionej 
przez producenta potwierdzającej spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 20347:2007. Poprawiony formularz 
cenowy w pakiecie nr 1 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Zamawiający nie będzie żądał przysłania 
deklaracji zgodności wystawionej przez producenta potwierdzającej spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 
20344:2007 oraz PN-86/P 
 
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych zmienia  
 - zapis w załączniku nr 2 – Formularz cenowy – pakiet nr 1 poz. 4, 
 - zapis w załączniku nr 2 – Formularz cenowy – pakiet nr 2 opis wymogów dla umundurowania letniego, 
Poprawiony formularz stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 
 
 
Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i 
zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.  
 
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania 
ofert na dzień 24.08.2017 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 24.08.2017 r. o godz. 
09:30. 
 

 
      Z poważaniem 
 
 

 
 
 
 
 

 
Krotoszyn, dnia  17.08.2017 r.   


