Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy
GRUPA I – Oferowane wyroby muszą spełniać normy jakościowe wymagane dla odzieży medycznej, tkanina powinna być trwała i odporna na reżimy przemysłowego prania,
wytrzymała na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, nie gniotące się i łatwe do utrzymania w czystości i estetyce. Grupa I poz. 1-5 i 7 - Wymagania dot. materiału elanobawełna,
gramatura min. 180g/m² – 200g/m², skład materiału 33-35% bawełna i 65-67% poliester, kurczliwość max. 2% podana w certyfikacie oferowanego materiału przy zachowaniu
warunków prania podanych na metkach wyrobów. Tkanina i lamówka kolorowa o trwałych kolorach (niebarwiąca się) : Możliwość prania w temp. 95°C. Do oferty dłączyć paletę
kolorów oferowanych tkanin dla poz. 4,5,7,8, 9.
GRUPA I
Nazwa artykułu
– odzież robocza, ochronna dla personelu medycznego i pacjentów

J.m.

Ilość

Garsonka biała damska ze spódnicą lub spodniami w
rozmiarach od 38 do 56 (ilość poszczególnych rozmiarów lub
krojów zamawiana będzie wg bieżących potrzeb
Zamawiającego). Żakiet dopasowany, klasyczny, dekolt w
serek, zapinany na napy odporne na wysoką temperaturę,
rękaw krótki; przód żakietu składa się z dwóch części, cięcie
od ramienia w dół, tył żakietu składa się z min. trzech części.
Przód żakietu posiada trzy naszywane kieszenie: jedna u góry,
1. dwa na dole. Kolor biały wykończenie kieszeni oraz rękawów
lamówką granatową, czerwona lub zielona do wyboru przez
Zamawiającego. Spódnica kolor biały krój prosty, zapinana z
tyłu na zamek błyskawiczny, dopasowana, na linii zamaka
rozporek na zakładkę, w pasku po boku guma dopasowująca
obwód pasa, długość spódnicy standardowa 55-65cm. Spodnie
kolor biały, w pasku po boku guma dopasowująca obwód pasa,
z przodu rozporek na zamek błyskawiczny, po bokach dwa
kieszenie wpuszczane

kpl

86

szt

16

kpl

13

lp

Fartuch ochronny biały damski w rozmiarach od 38 do 56 (ilość
poszczególnych rozmiarów zamawiana będzie wg bieżących
2. potrzeb Zamawiającego). , krótki rękaw, zapinany na napy
odporne na wysoką temperaturę, lekko dopasowany, z
kołnierzem.
Ubranie białe męskie w rozmiarach od 46 do 66 (ilość
poszczególnych rozmiarów zamawiana będzie wg bieżących
potrzeb Zamawiającego). Marynarka z długimi rękawami,
klasyczna, z kołnierzem, prosty krój, szyta bez żadnych
3.
zdobień, zapinana na napy, trzy kieszonki: jedna na górze, dwa
na dole. Spodnie długie, proste, do pasa. W wersji na pasku z
dwoma kieszeniami z boku wpuszczonymi do środka, zapinane
na zamek i guzik.

Cena jedn
netto

%VAT

Cena jedn
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Nazwa handlowa
nr katalogowy

Ubranie ochronne (spodnie lub spudnica z gumką) damskie lub
męskie kolor inny niż biały do wyboru przez Zamawiającego
(min. sześć kolorów) rozmiar 38-66. Fason szycia z przodu
bluzy karczek składający się z dwóch części zachodzących na
siebie i tworzących dekolt w kształcie litery ,,V'', na wysokości
4.
klatki piersiowej i bioder kieszenie naszywane, rozoprki po
bokach, krótki rękaw. Spodnie: w pas spodni wciągnięta
gumka na całym obwodzie. Spódnica krój prosty, zapinana z
tyłu na zamek błyskawiczny, dopasowana, na linii zamaka
rozporek na zakładkę, w pasku po boku guma dopasowująca
obwód pasa, długość spódnicy standardowa 55-65cm.
Ubranie ochronne damskie kolor inny niż biały do wyboru przez
Zamawiającego (min. sześć kolorów) rozmiar 38-58. Fason
szycia z przodu bluzy karczek składający się z dwóch części
zachodzących na siebie i tworzących dekolt w kształcie litery
,,V'', na wysokości klatki piersiowej i bioder kieszenie
5.
naszywane, rozoprki po bokach, krótki rękaw. Spódnica krój
prosty, zapinana z tyłu na zamek błyskawiczny, dopasowana,
na linii zamaka rozporek na zakładkę, w pasku po boku guma
dopasowująca obwód pasa, długość spódnicy standardowa 5565c
Fartuch zielony wiązany z tyłu XL do XXXXXL lub według
wymiarów podanych przez Zamawiajacego. Tkanina
bawełniana z zastosowaniem: odzież i pościel
Masa powierzchniowa tkaniny min. 170 g/m2
Tkanina wykonana z przędzy bawełnianej min. 30 tex (masa
liniowa) Gęstość po osnowie min. 300 nitek/dm
Gęstość po wątku min. 230 nitek/dm
6.
Tkanina barwiona barwnikiem kadziowym
Temperatura prania 95 st.C, możliwość chlorowania i
sterylizacji Do oferty dołączyć certyfikat potwierdzający
parametry tkaniny opisane przez zamawiającego oraz
deklaracje zgodności producenta. Oznakowanie asortymentu
haftem o treści SPZOZ SOKÓŁKA i powierzchni min. 36cm2
(np. 3cm x 12cm)
Sukienki ochronne (kolor) rozmiar S – XXL. Fason szycia z
przodu karczek składający się z dwóch części zachodzących
7.
na siebie i tworzących dekolt w kształcie litery ,,V'', na
wysokości klatki piersiowej i biodra kieszenie, krótki ręka

kpl

155

kpl

5

szt

50

szt

10

8.

Koszula nocna z flaneli rozmiar S-XXL. Tkanina bawełniana o
masie powierzchniowej min. 170g/m2

9. Pidżama męska z flaneli rozmiar S-XXXL. Tkanina bawełniana
o masie powierzchniowej min. 170g/m2

szt

20

kpl

30
RAZEM

Wartość netto razem

GRUPA II
Nazwa artykułu
– odzież i obuwie robocze dla pracowników gospodarczych
Ubranie robocze 2-częściowe typu szwedzkiego, wykonane z
tkaniny: elano (65%) - bawełna (35%) lub poliester (65%) bawełna (35%); gramatura 280 – 300g/m2. Bluza zapinana na
guziki lub napy, min 2 kieszenie na wysokości klatki piersiowej.
1.
Spodnie typu ogrodniczki, z min 1 kieszenią z przodu oraz 2
po bokach, szelki z elastyczną wstawką, w pasie spodni
regulacja tęgości. Ilość poszczególnych rozmiarów zamawiana
będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Rozmiar MXXXL
Obuwie robocze – trzewiki zawodowe bez metalowych
podnosków, górna część buta wykonana ze skóry naturalnej ze
2. wstawkami z materiału oddychającego. Rozmiary od 40 do 48.
Ilość poszczególnych rozmiarów zamawiana będzie wg
bieżących potrzeb Zamawiającego.
Kurtka zimowa z kapturem: powłoka 100% poliester; wyściółka
100% poliester o gramaturze min. 180 g/m2; podszewka
poliester tafta; zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na
3. napy lub rzepy; po zewnętrznej stronie min. cztery kieszenie na
napy lub rzepy; od wewnętrznej strony dodatkowa kieszeń; w
pasie możliwość ściągnięcia, dopasowanie kurtki do sylwetki
użytkownika; tkaniny nie chłonąca wody, możliwość
użytkowania podczas deszczu rozmiary: M - XXXL
Koszula robocza flanelowa, 100% bawełna, gramatura
4.
min.120g/m2 M-XXXL
Fartuch roboczy, materiał bawełna i poliester gramatura min.
5.
180 g/m2, rozmiar M-XXXL

Wartość brutto razem

J.m.

Ilość

kpl

8

para

7

szt

9

szt

14

szt

1

Cena jedn
netto

%VAT

Cena jedn
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Nazwa handlowa
nr katalogowy

Czapka letnia z daszkiem: materiał: 65% poliester, 35%
6. bawełna, usztywniany daszek i przód czapki, zapinana na
zatrzask z możliwością regulacji.
Czapka zimowa bawełniana wykonana z podójnej dzianiny,
7. wywijana z możliwością regulować długość. Kolor granatowy
lub czarny.
Kalosze ocieplane gumofilce. Rozmiary od 40 do 48. Ilość
8. poszczególnych rozmiarów zamawiana będzie wg bieżących
potrzeb Zamawiającego.

szt

7

szt

9

para

6
RAZEM

Wartość netto razem

Wartość brutto razem

Grupa III – warunki: poz. 1 tkanina bawełniana o masie powierzchniowej min. 170g/m 2 .
GRUPA III
Nazwa artykułu
Lp.
J.m.
Ilość
– bielizna, odzież dziecięca

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pajacyk niemowlęcy bawełniany, długi rękaw wszywany,
zapinany na napy, rozmiar 56-62cm, kolorowy.
Kocyk niemowlęcy, anilana z bawełną, kolorowy, obszyty
taśmą, rozmiar 70/80cm.
Kaftaniki noworodkowe, 100% bawełny, kolorowe, rękawki
wszywane, zapinane na napy, rozmiar 56/62,
Koszulki niemowlece, 100%bawełny, kolorowe, rekaw
wszywany, zapinane na napy,rozmiar 56/62.
Pieluchy tetrowe 100% bawełniane, gramatura 120-140 g/m2,
rozmiar 70-80cm.
Ręcznik z kapturkiem 80x80cm, materiał 100% bawełna,
doskonale wchłaniający wilgoć, odporny na działanie środków
dezyfekcyjnych, temperetura prania 90stC

szt

100

szt

100

szt

100

szt

100

szt

500

szt

30

Cena jedn
netto

%VAT

Cena jedn
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Nazwa handlowa
nr katalogowy

Wartość
netto

Wartość
brutto

Nazwa handlowa
nr katalogowy

RAZEM
Wartość netto razem
Lp.

GRUPA IV
artykułu – odzież operacyjna

Wartość brutto razem
Nazwa

J.m.

Ilość

Cena jedn
netto

%VAT

Cena jedn
brutto

Ubranie operacyjne bluza+spodnie wielokrotnego użytku wykonane z
chłonacej płyny niepylacej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina
zapewniajaca komfort dotykowy właściwy bawełnie, wysoki
termofizjologiczny komfort użytkownika, gramatura 123-127g/m2,
zawartość bawełny min. 60%. Ubrania w pełni zgodne z normą PN1. EN 13795. Kolor zielony, niebieski lub czerwony. Fason szycia: bluza
wycięta w serek, trzy kieszenie, spodnie na gumkę, wiazane z przodu
na troki. Rozmiar S-XXXL (ilość poszczególnych rozmiarów i kolorów
zamawiana będzie wg bieżących potrzeb
Zamawiającego)Oznakowanie asortymentu np.haftem o treści
SPZOZ SOKÓŁKA. Próbka 1 kpl rozmiar L

Sukienka operacyjna wielokrotnego użytku wykonana z chłonacej
płyny niepylacej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina
zapewniajaca komfort dotykowy właściwy bawełnie, wysoki
termofizjologiczny komfort użytkownika, gramatura 123-127g/m2,
2. zawartość bawełny min. 60%. Sukienka w pełni zgodne z normą PNEN 13795. Kolor zielony, niebieski lub czerwony. Fason szycia:dekolt
w serek, dwa kieszenie na wysokości bioder jeden na wysokości
klatki piersiowej. Rozmiar S-XXL (ilość poszczególnych rozmiarów i
kolorów zamawiana będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego)
Oznakowanie asortymentu np.haftem o treści SPZOZ SOKÓŁKA

kpl

100

szt

20

Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego
ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin:
- pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 120 g/m2, o wysokim
poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90 cm
wysokości słupa wody,
- pole niekrytyczne z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o
minimalnej zawartości bawełny 55% o gramaturze max. 120 g/m2;
tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki
termofizjologiczny komfort użytkowania.
3. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty,
zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym
ściągaczem; Kolor niebieski lub zielony;
Fartuch ma zachować w polu krytycznym właściwości barierowe
przez minimum 100 cykli użyć. Fartuch w polu krytycznym w pełni
zgodny z normą PN-EN 13795, w polu niekrytycznym co najmniej w
zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych.
Rozmiar S-XXXL (ilość poszczególnych rozmiarów i kolorów
zamawiana będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego) Karta
techniczna tkaniny potwierdzająca wymagane parametry. Karta
katalogowa. Oznakowanie asortymentu np. haftem o treści SPZOZ
SOKÓŁKA. Próbka 1szt rozmial L

szt

50

RAZEM
Wartość netto razem

Wartość brutto razem

Grupa V
POZ. 1-5 warunek: tkanina bawełniana z zastosowaniem: pościel szpitalna.
Masa powierzchniowa tkaniny min.170 g/m2
Tkanina wykonana z przędzy bawełnianej min. 30 tex (masa liniowa)
Gęstość po osnowie ok.300 nitek/dm
Gęstość po wątku ok.230 nitek/dm
Tkanina barwiona barwnikiem kadziowym lub bielona
Temperatura prania 95oC, możliwość chlorowania i sterylizacji
Dopuszcza się tolerancję rozmiarów +/- 5% w poz. 1-6
Pod pojęciem ,, kolorowy/a'' rozumie się wyrób w kolorze innym niż biały ale kolor niejednolity. Oznakowanie asortymentu haftem o treści SPZOZ SOKÓŁKA i powierzchni min.
36cm2 (np. 3cm x 12cm)
POZ. 6 warunek: tkanina bawełniana z zastosowaniem: odzież i pościel
Masa powierzchniowa tkaniny min. 170 g/m2
Tkanina wykonana z przędzy bawełnianej min. 30 tex (masa liniowa)
Gęstość po osnowie ok.300 nitek/dm
Gęstość po wątku ok.230 nitek/dm
Tkanina barwiona barwnikiem kadziowym
Temperatura prania 95oC, możliwość chlorowania i sterylizacji
Do oferty dołączyć certyfikat potwierdzający parametry tkaniny opisane przez zamawiającego oraz deklaracje zgodności producenta.
Oznakowanie asortymentu haftem o treści SPZOZ SOKÓŁKA i powierzchni min. 36cm2 (np. 3cm x 12cm)
Cena jedn
Cena jedn
Wartość
Wartość
Nazwa handlowa
GRUPA V
Nazwa
Lp.
J.m.
Ilość
%VAT
artykułu – bielizna pościelowa, serwety
netto
brutto
netto
brutto
nr katalogowy
1. Pokrowiec biały na koc 160x210cm
szt
100
2. Podkład bawełniany 160x90cm
,,
50
3. Prześcieradło białe 160x210cm
,,
300
4. Pokrowiec kolorowy na pół koca 80x150cm
,,
20
5. Poszewka biała na poduszkę 80x70 cm
,,
100
6. Serweta płócienna zielona 75x75 cm
,,
200
RAZEM
Wartość netto razem
Wartość brutto razem
Grupa VI – warunki: poz.2 i 3 (pokrowiec) opis tkaniny: paroprzepuszczalność (materiał oddychający) min. 450g/m2/24h, nieprzemakalność większa niż 2000mm słupa wody,
masa powierzchniowa min. 160g/m2, kurczliwość po praniu 1-2%, odporność na dezynfekcję środkami chlorowymi alkoholowymi, pranie w temperaturze do 95stC, odporność na
wielokrotne zginanie, tkanina z zawartością środka bakteriostatycznego. Poz.3 opis tkaniny: tkanina pokryta warstwą poliuretanu trwale elastyczny i przepuszczający powietrze,
wolna od formaldehydu. Odporny na działanie moczu, kału, krwi, olei, tłuszczy, maści i zasad. Pranie w temperaturze do 95oC w urządzeniach mechanicznych temp. suszenia do
120oC.
Cena jedn
Cena jedn
Wartość
Wartość
Nazwa handlowa
GRUPA VI
Nazwa
Lp.
J.m.
Ilość
%VAT
artykułu – pościel, pokrowce, poduszki, materace
netto
brutto
netto
brutto
nr katalogowy
Poduszka 70x80cm wypełnienie granulatem, pokrycie 100%,
1.
szt
20
możliwość prania w temp. 30oC, bez zamków / suwaków

Pokrowiec na poduszkę z suwakiem wykonany z tkaniny
2. nieprzemakalnej przepuszczającej powietrze szer. 7080cmx80cm
Materac do łóżka szpitalnego rozmiar 2000x900x150mm z
3. pianki poliuretanowej w pokrowcu wykonanym z tkaniny
nieprzemakalnej paroprzepuszczalnej z suwakiem
Podkład z tkaniny nieprzemakalnej przepuszczającej powietrze
4.
szer. ok. 140-160cm

szt

15

szt

50

mb

30
RAZEM

Wartość netto razem

Wartość brutto razem

data:
pieczęć i podpis:

