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Dotyczy:  zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów prawa zamówień 
publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) – zapytanie ofertowe PCMG/ZO-
34/2018 na zakup i dostawę umundurowania (odzież i obuwie) dla pracowników 
Ratownictwa Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
 
I. Zamawiający Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec udziela odpowiedzi na następujące pytanie wykonawcy: 
 
 
Pytanie 1 
Ponieważ odzież ochronna jest przeznaczona dla ratownictwa medycznego, która powinna spełniać 
określone normy  i rozporządzenia: 
a) rozporządzenie 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. Nr 209 poz. 1382. 
b) norma PN-EN ISO 13688:2013-12 . Odzież ochronna. Wymagania ogólne. 
c) norma PN-EN ISO 20471:2013-07 . Odzież o intensywnej widzialności. Metody badania i 
wymagania, klasa 2 powierzchni materiałów zapewniających widzialność. 
d) PE-EN 343+A1:2008/AC:2010. Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem, klasa 2 lub 3 w 
zakresie wodoszczelności i oporu pary wodnej. 
e) PE-EN 14058:2007. Odzież ochronna. Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem, klasa 2 w 
zakresie oporu cieplnego. 
Czy wobec tego: 
Zamawiający żąda dostarczenia certyfikatów wystawionych przez Niezależny Instytut Badawczy, które 
będą potwierdzały spełnienie wymagań? 
 
Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dodaje pozycję dotyczącą wymaganych 
dokumentów: 
- formularz oferty, 
- formularz cenowy, 
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowane produkty norm: 

• PN-EN 471+A1:2008  lub norma ją zastępująca. (barwa czerwona fluorescencyjna) 

• PN-EN 343+A1:2008  lub norma ją zastępująca. (wodoszczelność + opór pary wodnej) 

• PN-EN 14058 :2007   lub norma ją zastępująca. (opór cieplny) 
 
Pytanie 2 
Ponieważ zgodnie z rozporządz. M Z z dnia 18.10.2010 r  „Umundurowanie członków zespołów 
ratownictwa medycznego" (Tabela 1), umundurowanie letnie i zimowe,  tkaniny użyte do wykonania 
ubiorów winny spełniać określone parametry, a w szczególności: 
-Koszula: 
a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polska Normą PN-EN 14116:2008, co najmniej indeks 2 
lub normą ją zastępującą, 
b) materiał o oporze pary wodnej nie wiekszym niż 5 m2 x Pa/W 
-Koszulka z krótkim rękawem: 
a) materiał o oporze pary wodnej nie wiekszym niż 5 m2 x Pa/W, 
b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polska Normą PN-EN 14116:2008, co najmniej indeks 2 
lub normą ją zastępującą 
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-Spodnie letnie: 
a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polska Normą PN-EN 14116:2008, co najmniej indeks 2 
lub normą ją zastępującą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających 
widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego 
-Spodnie zimowe: 
a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polska Normą PN-EN 14116:2008, co najmniej indeks 2 
lub normą ją zastępującą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających 
widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego 
-Kurtka (całosezonowa): 
a)barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polska Normą PN-EN 14116:2008, co najmniej indeks 2 
lub normą ją zastępującą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających 
widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego, 
b) zgodna z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą ją zastępującą, co najmniej klasa 2 w 
zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej 
-Bluza- podpinka do kurtki: 
a) zgodna z Polską Normą PN-EN 1149-5:2009 lub normą ją zastępującą, co najmniej 2 klasa w 
zakresie oporu cieplnego, 
b)barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polska Normą PN-EN 14116:2008, co najmniej indeks 2 
lub normą ją zastępującą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających 
widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego, 
Czy wobec tego: 
Zamawiający żąda potwierdzenia spełnienia w/w wymagań-parametrów użytych do wykonania 
ubiorów dla ratownictwa medycznego tkanin, poprzez dostarczenie świadectw jakości, certyfikatów, 
deklaracji zgodności, itp.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dodaje pozycję dotyczącą wymaganych 
dokumentów: 
- formularz oferty, 
- formularz cenowy, 
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowane produkty norm: 

• PN-EN 471+A1:2008  lub norma ją zastępująca. (barwa czerwona fluorescencyjna) 

• PN-EN 343+A1:2008  lub norma ją zastępująca. (wodoszczelność + opór pary wodnej) 

• PN-EN 14058 :2007   lub norma ją zastępująca. (opór cieplny) 
 
 
Pytanie 3 
Ponieważ buty  ratownika medycznego będą użytkowane w warunkach „trudnych” i muszą spełniać 
wymagania dla środków ochrony indywidualnej: PN-EN ISO 20347:2007, PN-EN ISO 20344:2007 
oraz PN –86/P. 
Czy wobec powyższego: 
Zamawiający żąda deklaracji zgodności wystawionej przez PRODUCENTA potwierdzającej spełnienie 
wymagań norm Czy też może to być tylko oświadczenie np. dystrybutora obuwia dostarczającego 
obuwie produkcji np. azjatyckiej? 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dodaje pozycję dotyczącą wymaganych 
dokumentów: 
- formularz oferty, 
- formularz cenowy, 
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowane produkty norm: 

• PN-EN 471+A1:2008  lub norma ją zastępująca. (barwa czerwona fluorescencyjna) 

• PN-EN 343+A1:2008  lub norma ją zastępująca. (wodoszczelność + opór pary wodnej) 

• PN-EN 14058 :2007   lub norma ją zastępująca. (opór cieplny) 
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