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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  

                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    

 
Szczecin 16-05-2013r 

znak sprawy: ZP/220/37/13 

 

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem dostawy dostawę bielizny 

ochronnej i operacyjnej 

 

Wyjaśnienia 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: 

 

Pytanie 1 

Zadanie 2 poz 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę podkładów wykonanych z następujących 

surowców 2 x bibuła 18g/m kw. + folia polietylen o grubości 12 mikronów, pozostałe 

wymogi spełnione? Zapewniamy wysoką jakość wyrobu oraz  konkurencyjną cenę. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2 

Zapytanie I  - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 : 

Zadanie nr 1 poz 1: 

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie fartucha,  który posiada  szwy ultradźwiękowe w 3/4 

długości rękawa czyli w strefie krytycznej najbardziej narażonej na przenikanie płynów przy 

zachowaniu  wszystkich pozostałych parametrów? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 

 

Pytanie 3 

Zadanie nr 1 poz 2: 

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie fartucha,  który posiada  szwy ultradźwiękowe w 3/4 

długości rękawa ( na całej długości wstawki nieprzemakalnej ) czyli w strefie krytycznej 

najbardziej narażonej na przenikanie płynów oraz pakowanych z 2  ściereczkami o 

wymiarach min. 18 x 25 cm przy zachowaniu  wszystkich pozostałych parametrów? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 

 

Pytanie 4 

Zapytanie II  - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 4 : 

Zadanie nr 4 poz 1: 

 

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie w poz. 1 serwety o wymiarach 120 x 150 cm z 

samoprzylepnym otworem 5 x 7 cm lub serwetę o wymiarach 150 x 150 cm z otworem 

samoprzylepnym 6 x 8 cm przy zachowaniu  wszystkich pozostałych parametrów? 
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Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 serwetę o wymiarach 120x150cm. 

 

Pytanie 5 

Zadanie nr 4 poz 2: 

 

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie w poz. 2  następującej serwety: 

 
przy zachowaniu  wszystkich pozostałych parametrów? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 

 

Pytanie 6 

Zadanie nr 4 poz 2: 

Zapytanie III  - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1, 2, 4  

 

W związku z tym, iż Zamawiający dokładnie precyzuje parametry techniczne wyrobów 

opisanych w w/w Zadaniach czy na ich potwierdzenie wymaga również  załączenia do oferty 

kart technicznych potwierdzających spełnianie wszystkich wymaganych parametrów? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kart technicznych. 

 

Pytanie 7 

Zadanie 1, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jałowy o wytrzymałości na rozerwanie na 

sucho min. 51 kPa, na mokro min. 49 kPa, zawierający dodatkowa dwie ściereczki z 

włókniny kompresowej w rozmiarze 40cmx20cm, pozostałe parametry zgodne z siwz?   

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wyrobu. 

 

Pytanie 8 

Zadanie 1, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jałowy w opakowaniu papierowo- foliowym, 

który zabezpiecza fartuch przed zabrudzeniem? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 

 

Pytanie 9 

Zadanie 1, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony jałowy o wytrzymałości na 

rozerwanie na sucho dla powierzchni krytycznych min. 95 kPa, dla powierzchni mniej 

krytycznych min. 51kPa,  na mokro dla powierzchni krytycznych min.60 kPa, zawierający 

dwie ściereczki z włókniny kompresowej w rozmiarze 40cmx20cm, pozostałe parametry 

zgodne z siwz? 
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Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 

 

 

Pytanie 10 

Pytania dot. wzoru 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. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 11 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „wartości 

brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów” zostały zastąpione słowami 

„wartości brutto niedostarczonych w terminie lub zareklamowanych wyrobów”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie 

zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji 

zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości 

niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. 

Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu 

cywilnego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 12 

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

„wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1” zostały zastąpione słowami „wartości 

brutto niezrealizowanej części umowy”?  

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości 

niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. 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, 
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a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara mogłaby 

być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 13 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust. 2 wzoru umowy został dopisany 

podpunkt lit. e) o następującej treści: „zmiany ceny w razie przekraczającej 3% zmiany 

średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz 

w razie gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych 

przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”? 

Dopisanie powyższego punktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie 

będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 14 

Pytanie nr 1 dotyczy Zadanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny typu 

SMMMS? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 

 

Pytanie 15 

Pytanie nr 2 dotyczy Zadanie nr 4 

Prosimy o wyłączenie pozycji 1 z Zadania? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. 

 

Pytanie 16 

Pytanie nr 3 dotyczy Zadanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej serwety o wymiarach 120 x 150cm, 

posiadającej otwór o wymiarach 6 x 8? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wyrobu, ponieważ pytający nie określił 

pozycji której pytanie dotyczy. 

 

Pytanie 17 

Zadanie 1, pozycja 1-2 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS, o wytrzymałości na 

rozdarcie 124kPa, ze szwami wykonanymi metodą podwójnego szwu, z dodatkowymi 2 

ściereczkami celulozowymi w rozmiarze 40x40cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wyrobu. 
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Pytanie 18 

Zadanie 4, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną o wym. 100x100cm z okienkiem z foli 

operacyjnej 10x10cm  i kieszenią na płyny o wymiarze 20x25cm z 2 usztywnieniami 

metalowymi o dł. 40cm do ufiksowania serwety? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wyrobu. 

 

Pytanie 19 

Zadanie 4, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną o wym. 120x170cm z okienkiem z foli 

operacyjnej 10x10cm  i 2 kieszeniami na płyny o wymiarze 20x25cm z 1 usztywnieniem 

metalowym o dł. 40cm do ufiksowania serwety? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wyrobu. 

 

Pytanie 20 

Zadanie 4, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną o wym. 140x240cm z okienkiem z foli 

operacyjnej 10x10cm i 2 kieszeniami na płyny o wymiarze 20x25cm z 1 usztywnieniem 

metalowym o dł. 40cm do ufiksowania serwety? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w zadaniu nr 4 nie ma 3 pozycji. 

 

Pytanie 21 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 

 

ZADANIE NR 1 

1. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów 

chirurgicznych pakowanych ze ściereczką celulozową w rozmiarze 33cm x 33cm? Pozostałe 

parametry fartuchów bez zmian. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 

 

Pytanie 22 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 

 

ZADANIE NR 1 

2. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający wymaga aby obszar wzmocniony był przymocowany do 

fartuchów na całej powierzchni co ułatwia nakładanie fartucha i uniemożliwia oddzielenie się 

części chłonnej od materiału bazowego? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby obszar wzmocniony był przymocowany do fartuchów na 

całej powierzchni co ułatwia nakładanie fartucha i uniemożliwia oddzielenie się części 

chłonnej od materiału bazowego. 
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Pytanie 23 

ZADANIE NR 2  

3. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania higienicznych 

podkładów wzmocnionych białymi podłużnymi nitkami? Pozostałe parametry bez 

zmian. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 

 

Pytanie 24 

ZADANIE NR 2 

4. Poz. nr 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tych pozycjach 

produktów, które nie są wyrobem medycznym,  z zastosowaniem stawki podatku VAT 23% 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 

 

Pytanie 25 

ZADANIE NR 4  

 5.Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety o 

gramaturze 55 g/m² z przylepnym otworem o średnicy Ø 7cm,  w której każdy z boków jest 

dłuższy od wymaganego rozmiaru o 7 cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby. 

 

Pytanie 26 

 7. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej  o 

wymiarach 150cm x 150cm, posiadającej otwór 8cm x 10cm wypełniony folią 

chirurgiczną, dodatkowa kieszeń do przechwytywania płynów o wymiarach 28cm x 30cm. 

Pozostałe parametry serwety bez zmian. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 

 

Pytanie 27 

Zad. Nr 1 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z rękawami klejonymi na całej długości, 

co zapewnia wyższą barierowość fartucha. 

Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 

 

 

Pytanie 28 

Zad. Nr 1 poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z rękawami klejonymi na całej długości, 
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co zapewnia wyższą barierowość fartucha, którego opakowanie zawiera dodatkowo dwie 

ściereczki celulozowe o wymiarach 30x39cm o wadze 9g+-0,5g każda.. 

Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób przy zachowaniu pozostałych wymagan 

opisanych w siwz. 

 

Pytanie 29 

Zad 4  

Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie serwety okulistycznej w rozmiarze 112cmx157cm z przylepnym 

otworem owalnym o wym. 4,5x7cm, wykonanej z wielowarstwowej włókniny 

polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35g/m
2
, pakowanej po 60 szt w opakowaniu 

zbiorczym. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 

 

Pytanie 30 

Poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie serwety okulistycznej w rozmiarze 122cmx157cm, wykonanej z 

wielowarstwowej włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35g/m
2  

otwór 

całkowicie wypełniony folią operacyjną 13x10cm bez wzmocnienia chłonnego, z  torbą na 

płyny 48x28cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 

 

Jednocześnie Zamawiający mając na uwadze powyższe wyjaśnienia wyznacza nowe 

terminy składania i otwarcia ofert 

 

Składanie ofert do 22-05-2013 do godz. 09:30 

Otwarcie ofert do 22-05-2013 o godz. 10:30 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i 

składania ofert. 
                 

                  Z poważaniem  

 

 

 

….……………………………………… 

DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE 


