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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    
 
znak sprawy: ZP/220/65/14                             Szczecin, dnia 30-06-2014r 

 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowej bielizny 
szpitalnej i obłożeń chirurgicznych 
 

Wyjaśnienia 3  
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 
Dotyczy zadania numer 3 pozycja 1 
Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 120 x 150 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy zadania numer 3 pozycja 2 
Zwracamy sie o dopuszczenie następującej  pozycji w zadaniu numer  3, pozycji 2: 
podkład z włókniny polipropylenowej typu spunbond o gramaturze 40 g/m2  w kolorze białym w rozmiarze 
150 x 250 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy zadania numer 3 pozycja 3 
Zwracamy sie o dopuszczenie następującej  pozycji w zadaniu numer  3, pozycji 3: 
podkład z włókniny polipropylenowej typu spunbond o gramaturze 40 g/m2  w kolorze białym rozmiar 150 
x 270 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy zadania numer 3 pozycja 4 i 5 
Zwracamy sie o dopuszczenie następującej  pozycji w zadaniu numer  3, pozycji 4 i 5: 
podkład z nitkami co ok  17 mm  co daje 48 nitek na szerokości podkładu z zachowaniem pozostałych 
parametrów SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy zadania numer 4 pozycja 1 
Zwracamy sie o dopuszczenie następującej  pozycji w zadaniu numer  4, pozycji 1: 
Jałowy podkład o wymiarach 150x100 cm  sposób pakowania po 70 szt  waga kartonu - 5,74 kg z 
zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy zadania numer 4 pozycja 4 
Zwracamy sie o dopuszczenie następującej  pozycji w zadaniu numer  4, pozycji 4: 
Sterylna osłona na stolik Mayo w rozmiarze 75 x 150 cm i warstwie  chłonnej o długości min 110 cm  z 
zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ 
Odpowiedź 
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Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy zadania numer 4 pozycja 5 
Zwracamy sie o dopuszczenie następującej  pozycji w zadaniu numer  4, pozycji 5: 
Serweta sterylna 75x75 cm pakowana po 180 szt  lub serwetę 75 x 90 cm  pakowaną po 120 szt - waga 
kartonu odpowiednio od 6,78 - 7,5 kg z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy zadania numer 4 pozycja 6 
Zwracamy sie o dopuszczenie następującej  pozycji w zadaniu numer  4, pozycji 6: 
Serweta sterylna 75x90 cm  pakowaną po 120 szt waga kartonu - 7,5 kg z zachowaniem pozostałych 
parametrów SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza  pod warunkiem, że opakowanie pośrednie jest po 70 sztuk. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy zadania numer 4 pozycja 7 
Zwracamy sie o dopuszczenie następującej  pozycji w zadaniu numer  4, pozycji 7  
Serweta sterylna 75x90 samoprzylepna pakowaną po 120 szt - waga kartonu - 7,5 kg z zachowaniem 
pozostałych parametrów SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza  pod warunkiem, że opakowanie pośrednie jest po 70 sztuk. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy zadania numer 6 pozycja 2 
Zwracamy sie o dopuszczenie następującej  pozycji w zadaniu numer  6, pozycji 2 
prosimy o zwiększenie tolerancji rozmiaru z +- 5 cm na +- 7 cm z zachowaniem pozostałych parametrów 
SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy zadania numer 6 pozycja 3 
Zwracamy sie o dopuszczenie następującej  pozycji w zadaniu numer  6, pozycji 3 
Myjki o  rozmiarze  16 x 23 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 12 
Pytanie nr 1 dotyczy Zadanie nr 12 poz.1 i 2  
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny typu SMMMS z 
dwoma wiskozowymi ręcznikami o wymiarze 40cm x 40cm oraz zawiniętego w serwetę z włókniny 60cm 
x 60cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
                  Z poważaniem  
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