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SPS – V. 262.36.2019 
 

 
Wg rozdzielnika 
  

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników 
Szpitala Zachodniego (Nr procedury  471/4-8/19). 
 

1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia, pro-
szę o wyjaśnienie: w opisie przedmiotu zamówienia jest podane:  
T-shirt (koszulka polo i spodnie), czy chodzi koszulkę typu polo z kołnierzykiem czy o t-
shirt wykończenie pod szyją dekolt na okrągło. 
Odpowiedź : T-shirt (koszulka polo) damskie i męskie : koszulka typu polo z kołnierzy-
kiem zapinana na trzy guziki, rękaw wykończony dzianinowym mankietem . 
 
W związku z zainteresowaniem złożeniem oferty na dostawę odzieży proszę o uściślenie 
opisu przedmiotu zamówienia: 

2. Odzież damska T-shirt (koszulka polo i spodnie) – koszulka typu t-shirt czy koszulka   
polo z kołnierzykiem zapinana na guziki?  
Odpowiedź : jak w pkt 1 . 

3. Odzież męska T-shirt (koszulka polo i spodnie) – koszulka typu t-shirt czy koszulka polo 
z kołnierzykiem zapinana na guziki?  
Odpowiedź : jak w pkt 1 . 

4.  Czy zgodnie z formularzem ofertowym pakiety to: 1. odzież damska, 2. odzież męska, 3. 
Obuwie? 
Odpowiedź : Nie, zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ( patrz wyja-
śnienie z dn. 12.06.2019 ) 

5. Prosimy o umieszczenie zapisu  w  sprawie minimalnego zamówienia  jednostkowego     
( ilość szt. lub kompletów asortymentu), ewentualnie częstotliwości i wielkości zamó-
wień. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, kiedy zamawiający będzie przysyłał zamówienie 
na pojedyncze egzemplarze.  
Odpowiedź : Zamawiający nie będzie przesyłał zamówienia na pojedyncze egzemplarze, 
min. zamówienie 10 szt.  

6. W opisie przedmiotu zamówienia nie ma informacji o kolorze  kompletów  odzieży i ko-
szulek – biały czy kolory. Jest to bardzo istotne, gdyż są różne ceny tkanin w zależności 
od koloru. 
Odpowiedź : Kolor kompletów odzieży i koszulek – biały.  
Jedynie kolor fartuchów dla pomocy aptecznej popielaty, łososiowy, jasno niebieski, ja-
sno zielony, petrol, fuksja i skład materiału : 50% bawełna, 50 % poliester . 
W tabelce odzież damska należy zaoferować  fartuchy  51 szt. + 4 szt. dla pomocy ap-
tecznej . 



 

 

 
7. Czy zamawiający zechce sprecyzować opis obuwia? Prosimy o podanie parametrów 

(cech) jakie obuwie powinno spełniać. Dokładny opis przedmiotu zamówienia pozwoli 
na odpowiedni wybór obuwia spełniający wymagania Zamawiającego jak również umoż-
liwi określenie ceny. Bez opisu przedmiotowego zamówienia ciężko jest wykonawcy 
stwierdzić  jakiego  obuwia  wymaga  Zamawiający, a co za tym idzie uniemożliwia   
złożenie dobrej oferty. 
Odpowiedź :  

–  lekkie klapki damskie, 
–  drewniaki – białe 
–  drewniaki sandałki – białe, 
–  obuwie damskie na koturnie, odkryte palce z paskiem na pietę lub bez, 
–  obuwie damskie na koturnie, zakryte palce z paskiem na piętę lub bez, 
–  obuwie damskie na bardzo płaskich spodach, odkryte lub zakryte, z możliwością 

regulacji tęgości, z paskiem na piętę lub bez, 
–  sandałki damskie i męskie, pełen profil ortopedyczny, wkłady korkowe z możliwością 

regulacji tęgości z paskiem na pietę lub bez – białe 
–  obuwie męskie na bardziej płaskich spodach odkryte lub zakryte palce, z możliwością 

regulacji tęgości z paskiem na piętę lub bez, 
–  obuwie damskie i męskie, pełen profil ortopedyczny, wkłady korkowe z możliwością 

regulacji tęgości z paskiem na pietę lub bez – białe, 
–  obuwie damskie przeszywane na koturnie, z odkrytymi palcami lub zakrytymi, pasek 

dwufunkcyjny lub bez, 
–  obuwie męskie przeszywane, z odkrytymi palcami lub zakrytymi, pasek 

dwufunkcyjny lub bez. 
 

Zamawiający wymaga: 
1. aby w katalogach oferowane było kilka fasonów danego rodzaju odzieży. 
2. aby przy każdym rodzaju odzieży była metka z określeniem składu materiału z 

którego została wykonana. 
 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje,  że  zostaje zmieniony termin  składania ofert na : 
03.07.2019 r.  godzina 10:00 .  
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