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PYTANIA I ODPOWIEDZI 
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

„Dostawę  ubrań  letnich dla slu żb ratownictwa medycznego." 

Numer sprawy: TP/71/2019 

W związku z kolejnymi zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na: „,Dostawę  ubrań  letnich dla s łużb ratownictwa medycznego.", numer 
sprawy: TP/71/2019 Swiętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 
Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich tre ść  i 
odpowiedzi na nie: 

PYTANIA 

Dotyczy punku III SIWZ opisu przedmiotu zamówienia punk 2 - Opis szczegó łowy 

Pytanie nr I 
Czy Zamawiaj ący dopuszcza wykonanie odzie ży tj. Bluzy, spodni oraz koszulki polo w 
kolorze fluorescencyjnym czerwonym ze wstawkami koloru czarnego? 
Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 roku w sprawie oznaczenia 
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymaga ń  w sprawie umundurowania 
cz łonków zespo łu ratownictwa medycznego dopuszcza łączenie elementów umundurowania 
również  z kolorem czarnym. 

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiaj ący dopuści odzież  wykonaną  z materia łów i taśmy odblaskowej nie 
posiadających certyfikatu Oeko-Tex Standard 100? 
Jest to wymóg umieszczony przez Zamawiaj ącego ale nie wymagany w żadnych przepisach 
dotyczących umundurowania dla cz łonków zespołu ratownictwa medycznego. 
Certyfikaty są  bardzo kosztowne oraz nadawane na krótki czas (trac ą  ważność  po pół  roku) i 
w związku z tym „ że nie są  wymagane producenci tkanin i ta śm odblaskowych nie 
certyfikuj ą  tego asortymentu. 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiaj ący dopuszcza wykonanie odzie ży letniej (bluzy i spodni) z tkaniny o mniejszej 
gramaturze 200-210 g/m 2  i składzie surowcowym 50% bawełny i 50% poliestru,? 
Więcej bawe łny i mniejsza gramatura sprawia „ że odzież  jest bardziej przewiewna i 
przyjemna w użytkowaniu. 

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiaj ący dopuszcza w bluzie letniej mankiety zako ńczone regulacj ą  na rzep? 



Pytanie nr 5 
Czy Zamawiaj ący dopuści bluzę  letnią  bez górnej kieszeni z lewej strony na radiotelefon z 
regulowaną  na rzepy patką  oraz mocowaniem anteny, zamiast tego kiesze ń  naszytą  na prawej 
kieszeni biodrowej - spe łniaj ącą  tą  funkcj ę? 
Analizuj ąc noszenie radiotelefonu w okolicach mi ęśnia serowego oraz przeprowadzane 
ankiety - w 90% osoby korzystaj ące z radiotelefonu - nosz ą  go właśnie w kieszeni spodni. 

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiaj ący dopuszcza w spodniach letnich zapi ęcie na napę  i metalowy zamek? 

Pytanie nr 7 
Czy Zamawiaj ący dopuszcza wykonanie spodni letnich bez kieszeni na smartfona? 

Pytanie nr 8 
Czy Zamawiaj ący dopuszcza dla spodni letnich podobnie jak wymagał  dla bluzy letniej i 
koszulki zamiast Certyfikatu Oceny Typu WE - deklaracji wystawionej przez producenta 
(CE kategorii 1)? 
Odzież  dla ratownictwa medycznego jest odzie żą  prostej konstrukcji wykonan ą  
z materiałów nie posiadających skomplikowanych wymogów np. antyelektrostatycznych i 
nie ma wymogu certyfikowania tym bardziej „ że spodnie letnie są  wykonane z tego samego 
materiału jak bluza letnia - dla której Zamawiaj ący dopuszcza samą  deklaracje zgodno ści CE. 

Pytanie nr 9 
Czy Zamawiaj ący wpisuj ąc kwotę  2 dwóch dostaw po 200.000,00 każda mial na myśli kwotę  
brutto każdej dostawy? 

Pytanie nr 10 
Czy Zamawiaj ący dopuszcza wykonanie wzorów odzieży bez loga SCRMiTS? 

ODPOWIEDZI 

Ad.! 
Nie. 
Ad.2 
Nie. 
Ad.3 
Nie. 
Ad.4 
Tak. 
Ad.5 
Nie. 
Ad.6 
Tak. 
Ad.7 
Nie. 
Ad.8 
Nie. 
Ad.9 



Zamawiaj ący wpisując zarówno kwotę  30.000,00 zł  jak i 150.000,00 É. na 1 dostawę  ubrań  
(bluza i spodnie letnie) - zad. nr  1 / (koszulka z krótkimi rękawami typu Polo) - zad. nr  2, 
mial na myśli kwoty brutto. 
Ad.1O 
Tak, ale Zamawiaj ący wymaga do łączenia do oferty jednego wzoru gotowego haftowanego 
logo przedstawionego na kawałku tkaniny. 
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