załącznik nr 4– ocena jakości testowanego wyrobu
Lp

Warianty testowania wyrobu po
procesie prania i dezynfekcji
(3 cykle prania)

Wymagania, jakie musi spełnić
wyrób po procesie prania i
dezynfekcji

Ocena testowanego wyrobu

1

Ocena trwałości koloru tkaniny

tkanina kolorowa nie może
odbiegać barwą od wyrobu
pierwotnego

niewielka zamiana koloru obniży stopień jakości
wyrobu, znaczna zamiana koloru, zdyskwalifikuje
wyrób

2

Ocena trwałości tkaniny białej

tkanina biała nie może odbiegać
barwą od wyrobu pierwotnego

niewielka zmiana koloru obniży stopień jakości
wyrobu, znaczna zmiana barwy zdyskwalifikuje
wyrób

3

Ocena zabarwienia tkaniny
kolorowej po procesie prania i
dezynfekcji

tkanina kolorowa nie może
powodować zafarbowania

pojawienie się niewielkiego zafarbowania,
zdyskwalifikuje wyrób

4

Ocena kurczliwości tkaniny po
procesie prania i dezynfekcji

tkanina musi zachować %
dopuszczalnej kurczliwości
zalecaną przez producenta

przekroczenie dopuszczalnego % kurczliwości
zdyskwalifikuje wyrób

5

Ocena strzępienia wyrobu

wyrób nie może ulec strzępieniu w
miejscach wykończeń, podwinięć
itp.

pojawienie się strzępienia, obniży stopień jakości,
znaczne strzępienie zdyskwalifikuje wyrób

6

Ocena wytrzymałości nici

nici muszą zachować
wytrzymałość

pojawienie się pęknięć nici, zdyskwalifikuje wyrób

7

Ocena zmechacenia wyrobu

proces prania i dezynfekcji i
użytkowania nie może powodować
zmechacenia wyrobu

pojawienie się zmechacenia, zdyskwalifikuje wyrób

8

Ocena zagniecenia mechanicznego

powstałe zagniecenia podczas
prania i dezynfekcji, muszą być
podatne na wygładzenie pod
wpływem zalecanej temperatury
przez producenta

pojawienie się zagnieceń, które uniemożliwią
wygładzenie pod wpływem wymaganej temperatury,
zdyskwalifikuje wyrób

Ocena
spełnia *

Ocena nie
spełnia **

9

Ocena zaplamienia pochodzenia
organicznego

na wyrobie nie mogą pozostać
ślady zaplamienia

pozostawione plamy zdyskwalifikują wyrób

* Ocena pozytywna – spełnia
** Ocena dyskwalifikująca – nie spełnia
W sytuacji, gdy chociaż jeden wynik będzie negatywny oferta zostanie uznana za niespełniającą wymagań przedmiotowego postępowania.
Oferta, której produkt nie spełni wymagań, zostanie odrzucona.

Warunki oceny jakości wyrobu
–

Ocena wyrobu dotycząca jego właściwości w procesie prania i dezynfekcji, które będzie poddane 3 cyklom prania w warunkach przemysłowych w tym,
dezynfekcji zastosowaniem środków piorących i dezynfekujących, zgodnie z zaleceniami producenta.

–

Ocena trwałość koloru podstawowego białego i kolorowego, nie może odbiegać odcieniem od koloru pierwotnego.

–

Ocena trwałości koloru podstawowego z połączeniem kolorowych wstawek i białych, nie może odbiegać od koloru pierwotnego.

–

Ocena trwałości koloru, nie może powodować zafarbowania wyrobu oraz pozostawienia plam pochodzenia organicznego.

–

Ocena odporności wyrobu na plamy pochodzenia organicznego.

–

Ocena estetyki wykonania odzieży z uwzględnieniem dokładności zastosowanej kolorystyki, dopasowania do sylwetki i swobody ruchów.

–

Ocena dokładności wykończenia, podwinięcia, wszycia kieszeni, wykończenia dekoltu, wypustek i lamówek, wszycia zamków błyskawicznych, ocena
estetyki i trwałości zapięć (napy), dokładności zastosowanych ściegów szycia owerlokowanie, stebnowanie itp.

–

Ocena kurczliwości po 3 praniach.

