
 

 

 

EZ.272.012.2021 

EZ/676/21 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania 
pościelowej szpitalnej, poduszek szpitalnych, kocy szpitalnych, odzieży roboczej dla pracowników szpitala oraz fartuchów 
i koszul szpitalnych (sygnatura sprawy: 

   

  Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka 
ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
 
Pytanie 1 
Dotyczy Zadania 4 Dostawa odzieży roboczej dla pracowników szpitala
„Zamawiający w kryterium jakości wymaga zgodności z normą PN
operacyjnej 5 parametrów, jak poniżej  
1. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho; 
2. Czystość mikrobiologiczna;  
3. Uwalnianie cząstek – pylenie;  
4. Wytrzymałość na wypychanie na sucho;  
5. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho.  
W kontekście panującej pandemii każdy z wymaganych Normą parametrów ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa 
użytkowania. Czy Zamawiający wymaga dla odzieży 
potwierdzone załączonymi do oferty raportami z badań niezależnej jednostki badawczej?”

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi modyfikuje Zał. nr 3 
zapisu: 
„Tkanina z której wykonana będzie odzież robocza spełnia normę CEN/TS 14237. 
o spełnieniu normy). Wymóg ten nie dotyczy
zgodnie z Kryterium nr 3.”  
W ramach dokumentów na potwierdzenie, że wyrób posiada parametry techniczne zgodne z normą PN
Zamawiający dopuszcza raporty z badań niezależnej jednostki
Ponadto zmianie ulegają również inne zapisy 
pisma. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy Zadania 4 Dostawa odzieży roboczej dla pracowników szpitala
„Czy Zamawiający w ramach Zadania 4 dopuści odzież białą wykonaną z tkaniny o gramaturze 150 
wymagania dla odzieży opisanej normą CEN/TS 14237? Kolor biały nie jest kolorem operacyjnym, w związku z czym nie produkuje 
się odzieży w tym kolorze na bloki operacyjne, a za
tkanina jest znacznie bardziej prześwitująca od wybarwionej, dlatego musi posiadać większą gramaturę. W przypadku gramatury d
135 g/m2 +/- 5% ubrania białe byłyby prześwitujące.”
 
Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi modyfikuje Zał. nr 3 „Karty produktu” dla Zadania 4 poprzez usunięcie koloru 
białego i modyfikacji zapisu pkt 6: 
„Odzież w minimum 10 kolorach (w odcieniach różu, zieleni, czerwieni, fioletu, niebieskiego, szarego, granatu
wyboru przez Zamawiającego.” 
Ponadto zmianie ulegają również inne zapisy w Karcie produktu dla Zadania 4
pisma. 
 
Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ, 
 
1) Rozdział VII pkt 2 e) SWZ  
Było: 
e) dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają normę CEN/TS 14237 zgodnie z Tabelą 1 wymienionej normy, tj. 
CEN/TS 14237 lub normę równoważną (dot. Zadania 1)
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postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
pościelowej szpitalnej, poduszek szpitalnych, kocy szpitalnych, odzieży roboczej dla pracowników szpitala oraz fartuchów 

(sygnatura sprawy: EZ/810/201-NT/21) 

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść SWZ: 

odzieży roboczej dla pracowników szpitala 
„Zamawiający w kryterium jakości wymaga zgodności z normą PN-EN 13795. Norma PN-EN 13795 wyznacza dla odzieży 

1. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho;  

W kontekście panującej pandemii każdy z wymaganych Normą parametrów ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa 
użytkowania. Czy Zamawiający wymaga dla odzieży z Zadania 4 spełnienia wszystkich parametrów Normy PN
potwierdzone załączonymi do oferty raportami z badań niezależnej jednostki badawczej?” 

w odpowiedzi modyfikuje Zał. nr 3 „Karty produktu” dla Zadania 4

Tkanina z której wykonana będzie odzież robocza spełnia normę CEN/TS 14237. (Dołączyć do Oferty dokument
ten nie dotyczy przypadku zaoferowania wyrobu odpowiadającego normie PN

a potwierdzenie, że wyrób posiada parametry techniczne zgodne z normą PN
raporty z badań niezależnej jednostki badawczej. 

inne zapisy w Karcie produktu dla Zadania 4. Szczegółowe informacje w pkt 3 niniejszego 

odzieży roboczej dla pracowników szpitala 
dopuści odzież białą wykonaną z tkaniny o gramaturze 150 

wymagania dla odzieży opisanej normą CEN/TS 14237? Kolor biały nie jest kolorem operacyjnym, w związku z czym nie produkuje 
się odzieży w tym kolorze na bloki operacyjne, a zatem i nie certyfikuje się jej pod kątem Normy PN
tkanina jest znacznie bardziej prześwitująca od wybarwionej, dlatego musi posiadać większą gramaturę. W przypadku gramatury d

5% ubrania białe byłyby prześwitujące.” 

w odpowiedzi modyfikuje Zał. nr 3 „Karty produktu” dla Zadania 4 poprzez usunięcie koloru 

„Odzież w minimum 10 kolorach (w odcieniach różu, zieleni, czerwieni, fioletu, niebieskiego, szarego, granatu

inne zapisy w Karcie produktu dla Zadania 4. Szczegółowe informacje w pkt 3 niniejszego 

konuje modyfikacji treści SWZ, a mianowicie:  

potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają normę CEN/TS 14237 zgodnie z Tabelą 1 wymienionej normy, tj. 
CEN/TS 14237 lub normę równoważną (dot. Zadania 1) 
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Wrocław, dnia 21.12.2021r. 

podstawowym bez negocjacji na dostawę bielizny 
pościelowej szpitalnej, poduszek szpitalnych, kocy szpitalnych, odzieży roboczej dla pracowników szpitala oraz fartuchów 

Medycyny Ratunkowej, informuje, że do 
i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych 

EN 13795 wyznacza dla odzieży 

W kontekście panującej pandemii każdy z wymaganych Normą parametrów ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa 
z Zadania 4 spełnienia wszystkich parametrów Normy PN-EN 13795, co będzie 

” dla Zadania 4 poprzez dodanie poniższego 

(Dołączyć do Oferty dokument  
przypadku zaoferowania wyrobu odpowiadającego normie PN-EN 13795 

a potwierdzenie, że wyrób posiada parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 13795 

Szczegółowe informacje w pkt 3 niniejszego 

dopuści odzież białą wykonaną z tkaniny o gramaturze 150 – 170 g/m2, spełniającą 
wymagania dla odzieży opisanej normą CEN/TS 14237? Kolor biały nie jest kolorem operacyjnym, w związku z czym nie produkuje 

tem i nie certyfikuje się jej pod kątem Normy PN-EN 13795. Ponadto biała 
tkanina jest znacznie bardziej prześwitująca od wybarwionej, dlatego musi posiadać większą gramaturę. W przypadku gramatury do 

w odpowiedzi modyfikuje Zał. nr 3 „Karty produktu” dla Zadania 4 poprzez usunięcie koloru 

„Odzież w minimum 10 kolorach (w odcieniach różu, zieleni, czerwieni, fioletu, niebieskiego, szarego, granatu, brązu) do 

Szczegółowe informacje w pkt 3 niniejszego 

potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają normę CEN/TS 14237 zgodnie z Tabelą 1 wymienionej normy, tj. 



 

 

 

 
Jest: 
e) dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają norm
oraz w Zadaniu 5 – fartuchów szpitalnych) 

 
2) Rozdział XV pkt 1 g) SWZ  

Było: 
g) Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają normę CEN/TS 14237 zgodnie z Tabelą 1 wymienionej normy, tj. 
CEN/TS 14237 lub normę równoważną (dot. Zadania 1)
 
Jest: 
g) Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają normę CEN/TS 14237 lub normę ró
oraz w Zadaniu 5 – fartuchów szpitalnych) 
 
3) W związku z powyższym zmianie ulegają 
 
a) dla Zadania 1 pkt 4, 13  
b) dla Zadania 3 pkt 7 
c) dla Zadania 4:  
- Tabela „Parametry dla odzieży roboczej (Bluza, Spodnie, Spódnica) Pozycja 1,2,3 Formularza cenowego” pkt 1, 4, 6, 7
- Tabela „Wzór nadruku na ubraniu” 
- Tabela „Parametry dla fartucha – tuniki Pozycja 4 Formularza cenowego” pkt 1, 7, 9
d) dla Zadania 5: 
- Tabela „Parametry dla fartucha lekarskiego Pozycja 1 Formularza cenowego” pkt 8, 9
- Tabela „Parametry dla koszul szpitalnych” Pozycja 2 Formularza cenowego” pkt 1, 7
 

W załączeniu: 

1. Zał. Nr 3 “Karty produktu” – PO MODYFIKACJI
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają normę CEN/TS 14237 lub normę równoważną (dot. Zadania 1
 

potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają normę CEN/TS 14237 zgodnie z Tabelą 1 wymienionej normy, tj. 
CEN/TS 14237 lub normę równoważną (dot. Zadania 1) 

potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają normę CEN/TS 14237 lub normę ró
 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy Karty produktu: 

Tabela „Parametry dla odzieży roboczej (Bluza, Spodnie, Spódnica) Pozycja 1,2,3 Formularza cenowego” pkt 1, 4, 6, 7

tuniki Pozycja 4 Formularza cenowego” pkt 1, 7, 9 

Tabela „Parametry dla fartucha lekarskiego Pozycja 1 Formularza cenowego” pkt 8, 9 
Tabela „Parametry dla koszul szpitalnych” Pozycja 2 Formularza cenowego” pkt 1, 7 

PO MODYFIKACJI 

informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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ę CEN/TS 14237 lub normę równoważną (dot. Zadania 1, 3, 4 

potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają normę CEN/TS 14237 zgodnie z Tabelą 1 wymienionej normy, tj. 

potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają normę CEN/TS 14237 lub normę równoważną (dot. Zadania 1, 3, 4 

Tabela „Parametry dla odzieży roboczej (Bluza, Spodnie, Spódnica) Pozycja 1,2,3 Formularza cenowego” pkt 1, 4, 6, 7 

informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 


