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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                                    tel. (91) 466 10 86 do 88 fax. (91) 466 11 13    

 
znak sprawy: ZP/220/58/15      Szczecin, dnia 29.06.2015r 
 
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa fartuchów i koszul 
jednorazowych 

 
Wyjaśnienia 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: 
 
Pytanie 1 
Zadanie 1 poz 1  
Czy Zamawiający dopuści fartuchy niejałowe w rozmiarze uniwersalnym, odpowiadający rozmiarom M, 
L, XL? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowania fartuchów tylko w jednym kolorze zielonym? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 3 
Pytanie nr 1 dotyczy Zadanie nr 1 poz.1  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniejszej 
niż 24g/m2 , rękawy zakończone ściągaczem/mankietem z dzianiny pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 4 
Pytanie nr 2 dotyczy wzoru umowy  
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 6 ust. 8 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania 
umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku 
zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany 
 
Pytanie 5 
Pakiet 1  
Czy Zamawiający dopuści fartuchy niejałowe w rozmiarach L i XL? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 6 
Pakiet 1  
Czy Zamawiający dopuści fartuchy niejałowe tylko w kolorze zielonym? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 7 
Pakiet 1  
Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 25g/m2? 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 8 
Pakiet 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej o 
gramaturze 35 g/ m2, rękawy zakończone elastycznymi poliestrowymi ściągaczami, w kolorze 
niebieskim, wiązany na troki, przy nakładaniu nie ulega rozerwaniu. Pakowane w opakowanie 
pojedynczo w opakowania papier – folia oraz opakowania   zbiorcze  max. 32 szt.. Fartuchy w 
rozmiarach S/M, L, XL, które stanowią zachodnie odpowiedniki polskich rozmiarów, a co za tym idzie  - 
różnice między nimi są nieznaczne.  
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza proponowane fartuchy i sposób ich pakowania pod warunkiem 
zaoferowania fartuchów w dwóch kolorach. 
 
Pytanie 9 
Pakiet 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby fartuchy były pakowane  
w opakowanie wewnętrzne wykonane z niepylącej  i niezapamiętującej kształtu włókniny. 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza proponowany sposób pakowania 
 
Pytanie 10 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje oznakowania stopnia barierowości na każdym 
fartuchu ?  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza oznakowanie stopnia barierowości na każdym fartuchu. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy Zadania 1: 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fartuchów chirurgicznych zgodnych z normą PN EN 13795   do 
stosowania na bloku operacyjnym podczas inwazyjnych procedur medycznych? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie oczekuje zaoferowania fartuchów chirurgicznych zgodnych z normą PN EN 
13795   do stosowania na bloku operacyjnym podczas inwazyjnych procedur medycznych, 
 
Pytanie 12 
Dotyczy Zadania 1: 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fartuchów zabiegowych służących jako odzież do ochrony 
przed transmisja czynników infekcyjnych pomiędzy pacjentem a personelem medycznym podczas 
postępowania chirurgicznego – w salach operacyjnych i ambulatoryjnych?  
Odpowiedź 
Zamawiający nie oczekuje zaoferowania zaoferowania fartuchów zabiegowych służących jako 
odzież do ochrony przed transmisja czynników infekcyjnych pomiędzy pacjentem a personelem 
medycznym podczas postępowania chirurgicznego – w salach operacyjnych i ambulatoryjnych. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy Zadania 1: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów posiadających rękawy wykończone elastycznymi, 
bezszwowymi i nieuciskającymi ściągaczami poliestrowymi?  Pozostałe parametry bez zmian.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane fartuchy przu pozostałych parametrach bez zmian. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy Zadania 1: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów jedynie w kolorze niebieskim?  
Odpowiedź 
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Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 15 
Dotyczy Zadania 1: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów zabiegowych wykonanych z włókniny 
polipropylenowej, o gramaturze nie mniejszej niż 20g/m2 o dobrej przepuszczalności powietrza. 
Fartuchy te posiadają prosty rękaw zakończony elastycznym ściągaczem poliestrowym, lamówkę  
przy szyi, która jest jednocześnie wiązaniem, oraz pasek (trok) przymocowany do tej lamówki, służący do 
wiązania fartucha w pasie po jego oderwaniu od fartucha. Złożenie fartuchów umożliwia aseptyczne ich 
zakładanie.      
Rozmiary: L, XL, XXL w kolorze niebieskim.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 

Pytanie 16 
Dot. projektu umowy: 
  

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały 
zastąpione słowami „zwłoki” ? 

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez 
wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma 
uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. 
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca 
może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny. 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa: „w przypadku 
opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia                          
w dostarczeniu wyrobów wolnych od wad  - w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc 
od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii pieluch lub podkładów” zostały 
zastąpione słowami: „ w przypadku zwłoki w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii 
wyrobów lub zwłoki w dostarczeniu wyrobów wolnych od wad  - w wysokości 30 zł za każdy 
dzień zwłoki, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii pieluch  
lub podkładów”? 

 
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „10% wartości brutto 

umowy (wartości zadania) określonej w § 6 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami:„10% 
wartości brutto niezrealizowanej części umowy (zadania)”?  

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości 
niezrealizowanej części umowy (zadania), nie zaś od wartości całej umowy (zadania). W 
przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara 
umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej 
części umowy (zadania), a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy 
(zadania). Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany wzoru umowy. 

 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
                  Z poważaniem  
 
 
 
 
 
….……………………………………… 

DYREKTOR SPSK-2  


