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Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. 
Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia poniższym zakresie: 
 
Treść punktu 13 i 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienia się na 
następującą: 
 
13. Miejsce i termin składania ofert. 
Termin składania ofert: 30.10.2018r. godz. 12.15. 
 
Oferty należy składać na adres zamawiającego: 
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. 
Markiewicza, ul. ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek „G” administracja. 
 
14. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 30.10.2018r. 
o godz. 13.00, w siedzibie zamawiającego, budynek „G” administracja, świetlica. 
Otwarcie ofert jest jawne. 
 
Treść punktu 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienia się na następującą: 
 
2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej wg poniższego opisu, w 
dwóch częściach. 
 
Część 1 
Odzież ochronna i robocza – umundurowanie pracowników systemu ratownictwa 
medycznego. 

http://www.szpital.brzozow.ids.pl/
mailto:zampub@szpital-brzozow.pl


Przedmiotem zamówienia jest dostawa umundurowania dla członków zespołów ratownictwa 
medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku 
Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 
tabela poniżej. 
 

Lp. Element umundurowania Opis Ilość 

1 Koszulka z krótkim rękawem Materiał o oporze pary wodnej nie większym 
niż 5 m2 x Pa/W. 
Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza 
się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z 
PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją 
zastępującą. 
Oznakowanie co najmniej: 

• Z przodu po lewej stronie w górnej 
części wzór graficzny systemu tkany lub 
haftowany. 

Podkrój szyi wykończony ściągaczem. 
Materiał: bawełna łączona z poliestrem lub 
poliester (nie „PIQUE”), gramatura min. 120 
g/m2. 

4 
sztuk 

2 Kurtka całosezonowa z 
podpinką 

Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza 
się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z 
zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą 
ją zastępującą, klasa druga w zakresie 
minimalnej powierzchni materiałów 
zapewniających widzialność członków zespołu 
ratownictwa medycznego. 
Zgodna z PN-EN 343+A1:2008 lub normą ja 
zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie 
wodoszczelności i w zakresie oporu pary 
wodnej. 
Pasy z materiału odblaskowego zgodne z PN-
EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją 
zastępującą rozmieszczone minimum: 

• Na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej 
krawędzi) wokół całego obwodu kurtki 
pas odblaskowy umieszczony poziomo 
o szerokości nie mniej niż 5 cm, 

• Nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 
cm od dolnego pasa odblaskowego) 
wokół całego obwodu kurtki pas 
odblaskowy umieszczony poziomo o 
szerokości 5 cm, 

• Na rękawach na wysokości ramion 
(poniżej naszywki z wzorem graficznym 
systemu) pas odblaskowy umieszczony 
poziomo o szerokości 5 cm, 

• Na rękawach na wysokości poniżej 
łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej 

36 
sztuk 



krawędzi rękawów) pas odblaskowy 
umieszczony poziomo o szerokość 5 cm, 

• Minimalna powierzchnia materiału 
odblaskowego 0,13 m2. 

Kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany 
w stójce. 
Na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół 
pasa i dowolnej krawędzi kurtki obszyty tunel 
ze sznurkiem ściągającym. 
Z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne 
umieszczone symetrycznie ze skośnymi 
otworami zamykane na zamek błyskawiczny. 
Z przodu co najmniej dwie kieszenie na 
wysokości klatki piersiowej umieszczone 
symetrycznie po obu stronach, z zapięciem 
przykrytym klapą w tym jedna kieszeń o 
wymiarach umożliwiających zmieszczenie 
przenośnego radiotelefonu. 
Rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki 
błyskawiczne przykryte plisami lub listwami, z 
regulacją obwodu mankietów, na łokciach 
wzmocnienia. 
Zamek błyskawiczny głównego zapięcia 
dwustronnie rozdzielczy. 
Plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne 
zapinana na taśmę samosczepną. 
Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna. 
Od wewnątrz wykończona podszewką siatkową 
lub materiałem paroprzepuszczalnym. 
Długość co najmniej do wysokości bioder. 
Oznakowanie przodu minimum: 

• Na lewej górnej kieszeni naszywka, 
taśma samosczepna lub identyfikator z 
nazwą funkcji, 

• Na lewym rękawie wzór graficzny 
systemu w postaci nadruku na 
materiale odblaskowym. 

Oznakowanie tyłu minimum: 

• Na wysokości klatki piersiowej 
naszywka na materiale odblaskowym ze 
wzorem graficznym systemu, 

• Na plecach na materiale odblaskowym 
nazwa funkcji. 

Bluza podpinka do kurtki. 
Zgodna z PN-EN 14058:2007 lub normą ją 
zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie 
oporu cieplnego. 
Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza 
się wstawki granatowe lub czarne) PN-EN ISO 



20471:2013-07 lub normą ją zastępującą. 
Z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze 
skośnymi otworami zapinane na zamek 
błyskawiczny. 
Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna z 
zapięciem otworu. 
Oznakowanie co najmniej: 

• Naszywka ze wzorem graficznym 
systemu po lewej stronie na wysokości 
klatki piersiowej, wykonana na 
materiale odblaskowym. 

Gramatura co najmniej 280 g/m2. 

3 Spodnie zimowe Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza 
się wstawki czarne lub granatowe) zgodne z 
PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją 
zastępującą, klasa druga w zakresie minimalnej 
powierzchni materiałów zapewniających 
widzialność członków zespołu ratownictwa 
medycznego. 
Zgodna z PN-EN 343+A1:2008 lub normą ja 
zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie 
wodoszczelności i w zakresie oporu pary 
wodnej. 
Do pasa lub z bawatem przednim i tylnym. 
Minimum dwa równoległe pasy z materiału 
odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z PN-
EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją 
zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół 
całego obwodu nogawek. 
Kieszenie minimum: 

• Dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu co 
najmniej jedna kieszeń, 

• Na nogawkach po zewnętrznych 
stronach na wysokości ½ uda kieszenie 
zewnętrzne przykryte klapkami. 

Na wysokości kolan wzmocnienia. 
U góry podtrzymywacze paska. 
Wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie 
wszyte zamki błyskawiczne. 
Dół nogawek zakończony w sposób 
umożliwiający łatwą regulację wysokości. 
Elementy spodni narażone na zabrudzenia w 
trakcie użytkowania wstawki granatowe lub 
czarne(obowiązkowo kolana i góra-tył). 

36 
sztuk 

4 Bluza letnia Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza 
się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z 
PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją 
zastępującą. 
Materiał o oporze pary wodnej nie większym 

2 
sztuki 



niż 5 m2 x Pa/W. 
Długi rękaw, regulacja dołu rękawa. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na 
wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości 
bioder. 
Pod pachami wywietrzniki. 
Kołnierz z usztywnieniem lub stójka. 
Oznakowanie co najmniej: 

• Naszywka na lewym rękawie, na 
wysokości ramienia z wzorem 
graficznym systemu ratownictwa 
medycznego, 

• Naszywka albo taśma samoczepna z 
przodu odzieży po lewej stronie z nazwą 
funkcji, 

• Nadruk na plecach z nazwa funkcji. 

5 Spodnie letnie Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza 
się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z 
PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją 
zastępującą, klasa druga w zakresie minimalnej 
powierzchni materiałów zapewniających 
widzialność członków zespołów ratownictwa 
medycznego. 
Dwa równoległe pasy z materiału 
odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z PN-
EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją 
zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół 
całego obwodu nogawek. 
Kieszenie minimum: 

• Dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej 
jedna z tyłu. 

• Na nogawkach po zewnętrznych 
stronach na wysokości ½ uda kieszenie 
zewnętrzne przykryte klapkami. 

Wzmocnienia na wysokości kolan. 
U góry podtrzymywacze paska. 
Przystosowane do regulacji długości. 

2 
sztuki 

6 Buty całosezonowe Wzór: typ trzewiki, wzmocniony nosek, 
budowa cholewki odpowiednia dla obuwia 
całosezonowego ponad kostkę, podeszwa 
antypoślizgowa, olejoodporna. 
Barwa czarna lub ciemnobrązowa. 
Materiał: skóra lub skóra i tkaniny, 
impregnowane wodoodpornie. 

47 
par 

7 Bluza polarowa podpinka do 
kortki 

Bluza podpinka do kurtki. 
Zgodna z PN-EN 14058:2007 lub normą ją 
zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie 
oporu cieplnego. 
Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza 

1 
sztuka 



się wstawki granatowe lub czarne) PN-EN ISO 
20471:2013-07 lub normą ją zastępującą. 
Z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze 
skośnymi otworami zapinane na zamek 
błyskawiczny. 
Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna z 
zapięciem otworu. 
Oznakowanie co najmniej: 

• Naszywka ze wzorem graficznym 
systemu po lewej stronie na wysokości 
klatki piersiowej, wykonana na 
materiale odblaskowym. 

Gramatura co najmniej 280 g/m2. 

 
Dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i 
funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy. 
Umundurowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 października 
2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w 
zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. 
Zamawiający szczegółowe dane dotyczące rozmiarów umundurowania oraz treści nadruków 
funkcyjnych określi wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w 
postępowaniu, na etapie realizacji umowy. Wymagana dostępność tabeli rozmiarów co 
najmniej od XS do 3XL. Zamawiający wymaga podania w ofercie tabeli rozmiarów (rozmiary 
odzieży oraz wymiary osób mieszczących się w rozmiarówce). 
 
Część 2 
Odzież ochronna i robocza. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników 
medycznych i pomocniczych w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim 
Ośrodku Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawiera tabela poniżej. 
 

Lp. Element umundurowania Opis Ilość 

1 Fartuch damski z krótkim 
rękawem 

Barwa biała. Posiada kolorystyczne wstawki na 
zasadzie lamówki w kolorach czerwonym, 
niebieskim lub błękitnym. 
Fason klasyczny prosty. Lekko taliowany. Krótki 
rękaw. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na 
wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości 
bioder. 
Dekolt bez kołnierza wycięty w szpic – serek. 
Długość fartucha w kolano. 
Materiał bluza i spodnie 67 % poliester 33 % 
bawełna (gramatura 165 g/m2). 
Zapinany na napy. 

500 
sztuk 

2 Fartuch damski z krótkim 
rękawem 

Barwa beżowa. Posiada kolorystyczne wstawki 
na zasadzie lamówki w kolorze brązowym. 
Fason klasyczny prosty. Lekko taliowany. Krótki 

130 
sztuk 



rękaw. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na 
wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości 
bioder. 
Dekolt bez kołnierza wycięty w szpic – serek. 
Długość fartucha w kolano. 
Materiał bluza i spodnie 67 % poliester 33 % 
bawełna (gramatura 165 g/m2). 
Zapinany na napy. 

3 Fartuch damski z krótkim 
rękawem 

Barwa niebieska lub błękitna. Posiada 
kolorystyczne wstawki na zasadzie lamówki w 
kolorze ciemnoniebieskim lub granatowym. 
Fason klasyczny prosty. Lekko taliowany. Krótki 
rękaw. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na 
wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości 
bioder. 
Dekolt bez kołnierza wycięty w szpic – serek. 
Długość fartucha w kolano. 
Materiał bluza i spodnie 67 % poliester 33 % 
bawełna (gramatura 165 g/m2). 
Zapinany na napy. 

42 
sztuk 

4 Bluza męska Bluza barwa jasnobeżowa. Nie dopuszcza się 
kolorystycznych wstawek. 
Fason klasyczny, prosty. 
Rękaw długi. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na 
wysokości klatki piersiowej i dwie u dołu bluzy. 
Kołnierz wykładany. 
Zapinana na napy. 
Materiał bluza 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % 
(gramatura minimum 200 g/m2). 

25 
sztuk 

 
Dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i 
funkcjonalność odzieży oraz bezpieczeństwo pracy. 
Zamawiający szczegółowe dane dotyczące rozmiarów umundurowania oraz treści nadruków 
funkcyjnych określi wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w 
postępowaniu, na etapie realizacji umowy. Wymagana dostępność tabeli rozmiarów co 
najmniej od XS do 3XL. Zamawiający wymaga podania w ofercie tabeli rozmiarów (rozmiary 
odzieży oraz wymiary osób mieszczących się w rozmiarówce). 
 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, w zakresie nie mniejszym niż 1 część. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.    
 
Treść punktu 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienia się na następującą: 
 
7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na 
potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw 



do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia 
wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów: 
Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania 
ofert): 
 

1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – wzór stanowi załącznik  nr  2  do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5: 
 

1.  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 
Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w 
wyznaczonym przez zamawiającego terminie:  
 

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 
2. Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        
pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, 
określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania 
oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców. 

 
4. W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do 

podpisania oferty. 
 

5. Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi 
załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
6. Certyfikat lub certyfikaty niezależnej jednostki badawczej potwierdzające zgodność 

zaoferowanych produktów z: normą PN-EN ISO 13688:2013-12, normą PN-EN ISO 
20471:2013-07, normą PE-EN 343+A1:2008/AC:2010, PE-EN 14058:2007 – w 
odniesieniu do części 1 z wyjątkiem pozycji 6. 

 



7. Certyfikat lub certyfikaty niezależnej jednostki badawczej albo deklarację producenta 
potwierdzającą zgodność produktu z wymaganiami PN-EN ISO 20347:2007, PN-EN 
ISO 20344:2007 oraz PN-86/P – w odniesieniu do części 1 pozycja 6. 

 
Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. 
 
Treść punktu 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienia się w zakresie 
wymaganej ilości próbek do oceny w ramach kryterium jakość w sposób następujacy: 
 
Zamawiający, wezwie wykonawców którzy złożyli oferty do dostarczenia w wyznaczonym 
terminie, do siedziby zamawiającego, próbek produktów będących przedmiotem 
zamówienia w ilości 1 sztuki (w części 1 po jednej sztuce pozycja 2, 3 i 6 przedmiotu 
zamówienia, w części 2 po 1 sztuce pozycja 1-4 przedmiotu zamówienia). 
 
 

Równocześnie Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania 
wykonawców: 
 
Pytanie 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 certyfikatów, które będą 
potwierdzały spełnianie wymagań: 

a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. 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 13688:2013-12. 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 modyfikuje swoje wymagania wg zmian SIWZ przedstawionych powyżej. 
 
Pytanie 2 
Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 18.10.2010 r. „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: 
Poz. 1 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 2 klasa w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary 
wodnej. 

Poz. 2 Ubranie ratownika medycznego (bluza, spodnie) 
a) Barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą 
b) Materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5 m2xpa/W. 

Poz. 3 Polar ratownika medycznego (podpinka do kurtki rat. med.) 
a) Zgodna z Polską Normą, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego, 
b) Barwa czerwona zgodna z PN 

Poz. 4 Kamizelka (kamizelka ratownika medycznego): 
a)  Barwa fluorescencyjna czerwona, zgodna z PN, klasa 2 w zakresie minimalnej 

powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa 
medycznego. 

Poz. 5 Koszulka letnia rat. med.  
a) Materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5 m2xpa/W 
b) Barwa czerwona zgodna z polką normą 

czy wobec tego: 
Zamawiający żąda potwierdzenia spełnienia w/w wymagań parametrów użytych do 
wykonania ubiorów dla ratownictwa medycznego tkanin, poprzez dostarczenie świadectw 
jakości, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga potwierdzenia takich wymagań poza sposobami opisanymi 
dotychczas w SIWZ oraz w zmianach jak powyżej. 
 
Pytanie 3 
Poz. 4 Ponieważ „buty ratownika medycznego” będą użytkowane w warunkach trudnych” i 
musza spełniać wymagania dla środków ochrony indywidualnej, czy wobec powyższego 
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 tez może to być tylko oświadczenie np. dystrybutora obuwia dostarczającego obuwie 
produkcji np. azjatyckiej? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje swoje wymagania wg zmian SIWZ przedstawionych powyżej. 



 
Pytanie 4 
Część 2. Pozycja 1-6. Czy zamawiający dopuści odzież z materiału o gramaturze 165 g/m2 
pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje swoje wymagania wg zmian SIWZ przedstawionych powyżej. 
 
Pytanie 5 
Część 2. Pozycja 1-6. Czy zamawiający przesunie termin otwarcia ze względu na krótki czas 
na przygotowanie próbek, które musza być dostarczone wraz z ofertą? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje termin wg zmian SIWZ przedstawionych powyżej. 
Pytanie 6 
Dotyczy zapisów umowy. Czy zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy słowa 
„opóźnienia” zostały zastąpione słowem „zwłoki”? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy zapisów umowy. Dotyczy § 5 ust. 2, czy zamawiający wyrazi zgodę, aby kara 
naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8 
Pytanie do części 2. Bardzo proszę o informację o formie wykonania nadruków funkcyjnych 
/haft, termotransfer, sitodruk/ oraz przykładową ich treść. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie życzy sobie wykonywania tego typu oznaczeń w zakresie części 2. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla 
wszystkich wykonawców. Uwaga zmiany należy nanieść w odpowiedni sposób na formularz 
oferty (wersja edytowalna na stronie zamawiającego wraz z innymi załącznikami). 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Sławomir Szałajko, tel. 134309587, slawomir.szalajko@szpital-brzozow.pl 


