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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 26-06-2014r 

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

Wyjaśnienia 2  
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 
Pakiet 12  

Pozycja nr 1 oraz 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów pakowanych a 40szt. 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby. 

 
Pytanie 2 

Pakiet 12 
Pozycja 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wzmocnionych , gdzie wzmocnienie jest 

trwale przymocowane do fartucha na jego obrębie 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 

Pytanie 3 
Pakiet 13 

Poz.1 
a)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu z włókniny SMMS 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby. 

 
b)Z jedną kieszenią umieszczoną na dole, po lewej stronie o wymiarach 19 x 19 cm oraz 

dodatkową kieszenią po prawej stronie o tych samych wymiarach i górną małą kieszonką po 

lewej stronie . 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby. 

 
c)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bluzy ze wszystkimi cieciami obszytymi, zgodnie z 

zaleceniami Zamawiającego poza dolnym brzegiem . 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów 

 

Pytanie 4 
w nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracam się z następującymi zapytaniami: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 3 poz.4 i 5 podkładów 
z laminatu celulozowo-foliowego? 
Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
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Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 8 kompletu pościeli w 
składzie: 
- poszewka 70x80cm, 
- poszwa 160x200cm, 
- prześcieradło 160x210cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 

 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w ramach zadania nr 8 kompletu pościeli, 
który na opakowaniu zbiorczym ma umieszczone informacje, tj. nazwa, producent, nr 
katalogowy, data ważności, zaś na opakowaniu jednostkowym brak jest informacji o 
producencie i numerze katalogowym? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
                
 

   Z poważaniem  
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DYREKTOR SPSK-2  


