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NOZ – 3311 / 123  /            /13
                                                      

Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w
                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia

               wg rozdzielnika     

Nr sprawy: NOZ – 21 / 13

Dotyczy:  Dostawa kurtek całosezonowych dla pracowników WPR SP ZOZ w Lublinie. 

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza gramaturę materiału od 150g/m2, również zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 18 Października 2010r.?

2. Czy Zamawiający dopuszcza jedynie dwie dolne kieszenie umieszczone symetrycznie zapinane na zamki błyskawiczne, 
również zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r.?

3. Czy Zamawiający dopuszcza na klatce piersiowej dwie kieszenie zapinane na pionowe  zamki błyskawiczne oraz jedną 
naszytą zapinaną na rzep, przeznaczoną na radiotelefon, również zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 18 Października 2010r.?

4.  Czy Zamawiający dopuszcza wykończenie od wewnątrz membraną klimatyczną z klejonymi szwami, również zgodne z 
wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r.?

5. Czy Zamawiający dopuszcza aby wzory odzież nie posiadały odblaskowego identyfikatora WPR SP ZOZ w Lublinie, 
również zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r.?

6. Czy Zamawiający dopuszcza wstawki w kolorze czarnym w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia, również 
zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r.?

7. Czy Zamawiający wymagając barwę czerwoną zgodną z Normą PN-EN 343, miał na myśli Normę PN-EN 471? 

8. Czy Zamawiający dopuszcza gramaturę dzianiny od 370 g/m2, również zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 18 Października 2010r.? (dotyczy bluzy – podpinki do kurtki)

9. Czy Zamawiający dopuszcza aby wzory odzież nie posiadały odblaskowego identyfikatora WPR SP ZOZ w Lublinie, 
również zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010 r.? (dotyczy bluzy – podpinki do 
kurtki)

10. Czy Zamawiający dopuszcza mankiety wykończone tkaniną zasadniczą z regulacją obwodu za pomocą taśmy 
samoszczepnej- rzep, również zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r.? 
(dotyczy bluzy – podpinki do kurtki)

11. Czy Zamawiający  wymaga od Wykonawców oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę kopii dokumentów wskazujących, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone 
w Rozporządzeniu 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. 2010, nr 209, poz. 
1382)?

12. Czy Zamawiający z uwagi na przypadające Święto Niepodległości w dniu 11.11.2013 r. mógłby przesunąć termin 
składania ofert na dostawę kurtek całosezonowych dla pracowników WPR SP ZOZ w Lublinie?

13. Czy Zamawiający mógłby udostępnić podgląd identyfikatora WPR SP ZOZ w Lublinie, w jakim to ma być kształcie w 
owalnym czy prostokącie?
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Odpowiedzi:
ad 1.  Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ad 2. Zamawiający dopuszcza zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem co najmniej dwie kieszenie dolne 

ad 3. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ad 4. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ad 5. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad 6.  Tak, Zamawiający dopuszcza wstawki w kolorze czarnym w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia, zgodne 

z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r.

Ad 7. Tak, Zamawiający wymagając barwę czerwoną miał na myśli Normę PN-EN 471

ad 8.  Tak,  Zamawiający dopuszcza gramaturę dzianiny od 370 g/m2

ad 9.  Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ad 10. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad 11. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad 12. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad 13. Wzór identyfikatora WPR SP ZOZ w Lublinie – wysokość 5 cm x szerokość 13 cm, analogicznie do identyfikatora z 

nazwą funkcji zamieszczonego na kurtce całosezonowej.

ZATWIERDZIŁ
      
        Dyrektor
Zdzisław Kulesza


	WOJEWÓDZKIE  POGOTOWIE  RATUNKOWE  
	SP ZOZ W LUBLINIE

