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Wykonawcy bgd4cy uczestnikami postgpowania

Dotyczy : Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest w trybie otwartego
zapytania ofertowego na dostawg odzieLy medycznej do spzoz
w tr ukowie"

1. Pytanie:
Czy akceptowana bgdzie tkanina 50ohbaweLny 50o/o poliester o gramaturze 180 glm2. Tkani-
na ta jest r6wnie2 certyfikowana.

O dpowied f, Zamaw iaj 4ce go :

Zamawnjqey dopuszczasklad- gramatura max I70glm2 (+l- 3%).

2. Pytanie:
Czy zamawiaj4cy dopuszczatkaning o gramaturze 180 glm2w pkt.1,2,3,4?
O dp owied 1, Zamaw iajAcego :

Zamawnj qcy nie dopuszcza.

4. Pytanie:
Czy zamawiaiEcy dopuszczatkaning o zawartolci bawelny 35% i gramaturze l70glm2
w pkt.5,6?

Odpowied t Zamaw iajQce go :

Zamawiaj qcy dopuszcza .

5. Pytanie:
Czy dopuszczajqpanstwo tkaning o sk.ladzie S}Yobawelnai 50Yo poliester i gramaturze
I70glm2 (+l- 3%)? Tkanina ta posiada certyfikat potwierdzaj4cy spelnienie norm dla
odzie2y roboczej przeznaczonej dla personelu plac6wek sluZb ochrony zdrowia?

O dpowied t Zamaw iajQce go :

Zgodnie z odpowiedzi4napyt.nr 1.

6. Pytanie:
Czy dopuszczajqpanstwo tkaning o skladzie 31Yobawelnai 65Yo poliester r gramaturze
165 g/m2 (+L 10g). Tkanina ta posiada certyfikat potwierdzaj4cy spelnienie norm dla
odzieLy roboczej ptzeznaczonej dla personelu plac6wek sluzb ochrony zdrowra?

Odpowied t Zamaw iaj4cego :

Zgodnre z odpowiedziE na pyt. m 4.
6. Pytanie:
W punkcie 2.2 piszecie paristwo o wymogu przedstawienia certyfikatu jednostki notyfikowa-
nej zgodnie z ustawq o wyrobach medycznych. Czyjest to alternatywa dla deklaracji zgodno-
Sci wystawionej przez producenta? Czy posiadanie certyfikatu wystawion"go prr"iiednostkg
notyfikuj4c4 jest niezbgdne? Uzyskanie takiego certyfikatu jest niezwykle kosztowne, a



odzieL wyprodukowana ztkantnnajwyhszejjakoSci w pol4czeniu z wieloletnim doSwiadcze-
niem j est gwarancj 4 otrzymania przez paristwa produktu najwyhszej j ako sci.
Odpowied t Zamaw iajQcego :

Zamawiajqcy informuj e,2e w pkr2.2. Zapytania Ofertowego wymaga zNoaeniawraz z ofert4
nastgpuj 4cych dokument6w:

Certyfikat zgodnoSci potwierdzaj qcy, 2e tkanina z kt6rej bgdzie wykonana odziet
spelnia co najmniej normy: PN-P 84525:1998 (odzie2 robocza, ubrania robocze),
CEN/TS 14237:2015-12 (tekstylia w ochronie sluzby zdrowia), PN-EN ISO
13688:2013 -I2 (odzieL ochronna - wymagania ogolne).
Certyfikat Oeco-tex Standard 100

Zamawiai4cy zgodnie z Zal. Nr 2 -Formularz asortymentowo- cenowym , .vqtmaga aby wraz
oferta wplyngly pr6bki oferowanego asortymentu. IloSci pr6bek zostala okreSlona w
powolanym zal4cznikt.
Pr6bki zo stanq zwr6 cone po r o zstr zygni gciu postqpowania.

Zamawiaj1cy przedluZa termin skladania ofert na dziefi 4 patdziernika 2021r.
Oferty naleiry skladad do godz. 10.00 , otwarcie ofert nast4pi o godz. 11.0{)

Zwyraza


