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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 16.09.2013 r. 

znak sprawy: ZP/220/46/13 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny wielokrotnego użytku szpitalnej, 
operacyjnej, pościelowej oraz poduszek, kocy i ręczników, ściereczek i pieluch tetrowych dla 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie  
 
 

Wyjaśnienie nr  1 
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Wykonawca nr 1  
 
Pytanie 1  
Czy Zamawiający w zadaniu 4 pozycja 1 dopuści w polu krytycznym tkaninę o gramaturze 
139 g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający w zadaniu 4 pozycja 1 dopuści w polu niekrytycznym tkaninę bawełniano 
– poliestrową z włóknem węglowym o gramaturze 150 g/m2 o zawartości bawełny min. 55%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3  
Czy Zamawiający w zadaniu 4 pozycja 1 dopuści fartuchy tylko w kolorze zielonym, 
niebieskim lub liliowym? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga minimum dwóch kolorów: zielony i niebieski. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający w zadaniu 4 pozycja 2 dopuści tkaninę bawełniano – poliestrową z 
włóknem węglowym o gramaturze 150 g/m2 o zawartości bawełny min. 55%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający w zadaniu 4 pozycja 2 dopuści tkaninę  w kolorach zielonym, niebieskim, 
czerwonym , bordowym? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższą kolorystykę. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści oznaczenie wszystkich pozycji metodą termo druku? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający rozbije Zadanie 4 na oddzielne zadania obejmujące odpowiednio Zadanie 
4A Fartuchy, zadanie 4 B ubrania i sukienki, Zadanie 4C serwety? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



 2

 
Wykonawca nr 2 
 
Pytanie nr 1. 
Dotyczy zadania nr 4, pozycja nr 1: Fartuch operacyjny. 
Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja nr 1 w taki sposób dokonał opisu przedmiotu 
zamówienia, iż jednoznacznie wskazuje on na jednego wykonawcę i uniemożliwia wzięcie 
udziału innym wykonawcom co jest niezgodne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503). 
W związku z chęcią przystąpienia naszej firmy do w/w przetargu prosimy aby Zamawiający 
zgodzi się na wykonanie w zadaniu nr 4, pozycja nr 1 Fartucha operacyjnego barierowego, 
wielokrotnego użytku, zgodnego z normą PN-EN 13795 w polu krytycznym z tkaniny 98% 
poliester + 2% włókno węglowe o gramaturze 135 g/m² +/- 5% a w polu mniej krytycznym z 
tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie 54,6% bawełny, 44% poliester, 1,4% włókno 
węglowe o gramaturze 125 +/- 6 g/m²? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 2. 
Dotyczy zadania nr 4, pozycje 2 i 3: Ubranie operacyjne, Sukienka operacyjna. 
Zamawiający w zadaniu nr 4, pozycje 2 i 3 tak sformułował opis przedmiotu zamówienia, iż 
jednoznacznie wskazuje on na jednego wykonawcę i uniemożliwia wzięcie udziału innym 
wykonawcom co jest niezgodne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 
kwietnia 1993r. (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503). 
Czy zatem Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej 
wyrazi zgodę na wykonanie w zadaniu nr 4, pozycje 2 i 3 odzieży operacyjnej (ubrań, 
sukienek) wielokrotnego użytku, zgodnej z normą PN-EN 13795  z chłonącej płyny, 
niepylącej, oddychającej tkaniny poliestrowo-bawełnianej o składzie 54,6% bawełny, 44% 
poliester, 1,4% nitka węglowa i o gramaturze 125 +/- 6 g/m²?  
Odzież ta cieszy się bardzo dobrą oceną użytkowników w placówkach medycznych oraz 
wyróżnia się trwałością oraz wysoką jakością wykonania gwarantując bardzo wysokie 
parametry użytkowania tj.  
- miły dotyk 
- trwałość kształtów i wymiarów 
- dużą wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie 
- przewiewność 
- przepuszczalność pary wodnej 
- odprowadzanie ładunków elektrostatycznych  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 3. 
Dotyczy zadania nr 4, pozycje 2 i 3: Ubranie operacyjne, Sukienka operacyjna. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 4, pozycje 2 i 3 na wykonanie oznakowania 
odzieży metodą stosowaną w Unii Europejskiej w postaci czarnego niespieralnego nadruku na 
białych wtopionych taśmach odpornych na sterylizację?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, o ile proponowany nadruk będzie utrzymywał się 
na ubraniach operacyjnych oraz sukienkach operacyjnych przez min. 100 cykli prania, 
suszenia i sterylizacji. 
    
Pytanie nr 4. 
Dotyczy zadania nr 4, pozycje 4, 5 i 6: Serwety operacyjne. 
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej wyrazi 
zgodę na wyłączenie pozycji 4, 5 i 6 (serwety operacyjne) z pakietu nr 4 do osobnego 
pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 5. 
Dotyczy zapisu SIWZ (Wykaz dostaw). 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie co najmniej jednej głównej dostawy w zakresie 
zadania nr 4 o wartości około 98.000,00 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
     
Wykonawca nr 3 
 
Jako producent bielizny operacyjnej składamy zapytania do SIWZ do Zadania nr 4: 
  
Pytanie 1:  
Zamawiający w Zadaniu nr 4 w poz. 1 złożył zamówienie na fartuchy operacyjne wykonane 
w polu krytycznym z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze 140-
150 g/m2 oraz w polu niekrytycznym z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze 110-
120 g/m2. W ofercie posiadamy fartuchy operacyjne wykonane w polu krytycznym z tkaniny 
zgodnej z SIWZ, natomiast w polu niekrytycznym z tkaniny bawełniano-poliestrowej o nieco 
większej gramaturze 125 g/m2.  
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 w poz. 1 dopuści fartuchy operacyjne wykonane w polu 
niekrytycznym z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze 125 g/m2? Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 2: 
Zamawiający w Zadaniu nr 4 w poz. 2 i 3 złożył zamówienie na odzież operacyjną wykonaną 
z niepylącej tkaniny bawełniano – poliestrowej o gramaturze 110-120g/m2. W ofercie 
posiadamy ubrania operacyjne wykonane z niepylącej tkaniny bawełniano – poliestrowej o 
nieco większej gramaturze 125 g/m2. Dzięki dużej zawartości bawełny ubrania są bardzo 
komfortowe. 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4  w pozycji 2 i 3 odzież operacyjną o gramaturze 
125 g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści, aby serwety z Zadania nr 4 były zgodne z normą PN-EN 13795 
dla strefy niekrytycznej w zabiegach standardowego i wysokiego ryzyka? 
Odpowiedź: Zamawiający nie określił żadnych stref dla serwet operacyjnych, w związku z 
powyższym podtrzymuje zapisy SIWZ i zgodność z normą PN-EN 13795. 
 
Pytanie 4: 
Zamawiający w Zadaniu nr 4 wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z normą PN-EN 
13795. Aby mieć pewność, że zaoferowane przez Wykonawców wyroby zgodne są z 
wymienioną normą, Zamawiający powinien wymagać załączenia do oferty wyników badań 
niezależnej jednostki badawczej. 
Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty wyników badań tkanin, z których wykonane 
są wyroby z Zadania nr 4, wykonanych przez niezależne jednostki badawcze na zgodność ze 
wszystkimi wymaganymi w normie PN-EN 13795 parametrami? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenie do oferty ww. dokumentów. 
  
Pytanie 5:  
Czy Zamawiający dopuści załączenie próbek bez oznakowania nazwą Szpitala? Oznakowanie 
próbek znacznie podraża koszty przygotowania oferty oraz wydłuża czas jej przygotowania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 asortyment jak poniżej: 
- fartuchy operacyjne w dwóch kolorach: zielonym i niebieskim, 
- ubrania operacyjne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim i bordowym? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Wykonawca nr 4 
 
Dot. przedmiotu zamówienia: 
Pakiet 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gramatury 160 lub 190? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Dot. zapisów SIWZ: Czy dostarczone próbki mogą być z innym „przykładowym” napisem? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Dot. umowy 
1. Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: Tak, za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 
2. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 

zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych 
parametrach i w takiej samej cenie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust.1 a/ :”..w wysokości 0,5% za każdy 

dzień opóźnienia” na ”..w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust.1 b/ :”..w wysokości 10% wartości 

brutto umowy” na ”..w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 
umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Wykonawca nr 5 

 
Pytanie 1 
Zamawiający podaje w SIWZ, iż jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100 %. Wobec 
powyższego uprzejmie prosimy o zmniejszenie ilości próbek lub wymaganie jedynie próbki 
tkaniny w ilości np. 20/20 cm. Żądanie od wykonawców po 2 sztuki próbek dla wszystkich 
zadań i pozycji jest nieadekwatne do kryterium oceny ofert. Zaznaczyć należy również, iż 
żaden wykonawca nie ma „na stanie” np. tkaniny wtkanej o dokładnie identycznych 
parametrach i wtkaniu. Zamawiający wyznaczył okres od ogłoszenia do terminu składania 
ofert – 7 dni. Nikt nie jest wstanie wyprodukować tkaniny z wtkanym napisem w tak krótkim 
czasie. Jest to niemożliwe do realizacji. Zamawiający żądając tak dużej ilości próbek w tak 
krótkim czasie rażąco utrudnia uczciwą konkurencję i możliwość startowania chętnym 
wykonawcą. Prosimy więc o dopuszczenie zamiast  wzorów gotowych tylko próbek tkanin. 
Zamawiający i tak wymaga katalogów więc będzie miał możliwość sprawdzenia opisu 
wyrobu ze zgodnością z SIWZ.  
 
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe to prosimy o znaczące zmniejszenie 
próbek do ilości po 1 szt/kpl z pozycji: 
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Pakiet nr 1– podkład poz. 3, piżama dla chorych poz. 5, koszula szpitalna i dla położnic poz. 
6. 
Pakiet nr 2 - poduszka z wsadem z pierza poz. 1, poduszka z wsadem antyalergicznym poz. 2. 
Pakiet nr 4– fartuch chirurgiczny poz. 1, ubranie operacyjne poz. 2, serweta operacyjna poz.3. 
 
Natomiast dla pozostałych pozycji próbki tkanin np. 20/20 cm tj. : 
Pakiet nr 1– powłoczka na kocyk dla niemowląt poz. 7. 
Pakiet nr 2– koc poz. 2, kocyk dla niemowląt poz. 3. 
Pakiet nr 3– ręcznik poz. 1, ścierka kuchenna poz. 2, pielucha tetrowa poz.3. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 wyrazi zgodę na użycie tkaniny 100 % bawełnianej 
spełniającą normę 13795 pod względem pylenia i czystości cząstek stałych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 dla pozycji 1-4  gramaturę tkaniny 160 – 170 gm2? 
Jest to najczęściej stosowana gramatura w pościeli. Tkanina o takiej gramaturze jest gruba i 
wytrzymała. Idealnie nadaje się do stosowania w jednostkach służby zdrowia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dla zadania nr 1 poz. 1-4 dopuści próbki tkaniny z przykładowym wtkanym 
napisem? Jak zaznaczyliśmy w pytaniu nr 1 nie ma możliwości wyprodukowania tkaniny z 
napisem podanym przez Zamawiającego w tak krótkim czasie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert na dzień 20.09.2013? 
Pozwoli to Wykonawcą na rzetelne przygotowanie ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert o 2 dni. 

 
Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2013 r. o godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2013 r. o godz. 11:00 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający zmniejszy wymóg  posiadania wiedzy i doświadczenia dla zadania nr 4 ze 
100.000,00 na 50.000,00 ? W obecnej sytuacji służby zdrowia praktycznie żadna jednostka 
nie zamawia towaru na tak duże kwoty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Wykonawcy, którzy powołują się na wyżej zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany 
we własnym zakresie winni dokonać modyfikacji Formularza cen jednostkowych./ Opisu 
przedmiotu zamówienia. Jednocześnie zaleca się aby w zmienionych pozycjach 
wykonawcy wyróżnili tekst innym kolorem, pogrubieniem etc.  
Wyjaśnienie zamieszczane jest na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert w związku 
z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert o 2 dni. 

 
             Z poważaniem  


