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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartość 
221000 euro na dostawę odzieży roboczej, ochronnej, obuwia dla pracowników gospodarczych oraz 
bielizny dziecięcej, pościelowej wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna 
odzież robocza i dodatki; 18813000-1 Obuwie z cholewkami ze skóry; 18400000-3 Odzież robocza; 
33199000-1 Odzież medyczna. 

Znak sprawy: SPZOZ BIELIZNA / 2018   Nr ogłoszenia – 581443-N-2018 z dnia 2018-06-29 

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje iż wpłynęły zapytanie mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Czy Zamawiający dopuści oznakowanie odzieży operacyjnej i fartuchów z Grupy IV oraz bielizny 
pościelowej i serwet z Grupy V  nadrukiem o wysokości liter 0,6 cm. Proponowany nadruk jest bardzo 
czytelny i estetyczny, dostępny w 5 kolorach: niebieskim, czarnym, zielonym, czerwonym i białym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

2. Zamawiający złożył zamówienie na bieliznę pościelową z Grupy V wykonane z tkaniny bawełnianej o 
gramaturze min. 170 g/m

2
. Jako producent pościeli szpitalnej w swojej ofercie posiadamy asortyment 

wykonany z tkaniny zawierającej w swoim składzie bawełnę i poliester. Tkaniny posiadające w swoim 
składzie poliester mają żywotność około 1,5 razy dłuższą od tkanin bawełnianych. Nie bez znaczenia 
jest też fakt bezpyłowości tkanin z domieszką poliestru, co jest bardzo ważne z punktu widzenia 
epidemiologii. Ponadto proponowana przez nas pościel posiada niższą od opisanej w SIWZ 
gramaturę, co przekłada się na oszczędności z tytułu prania. Czy Zamawiający, mając na uwadze 
bezpieczeństwo oraz ekonomikę użytkowania, w pozycjach 1,2,3,5 w Grupie V dopuści bieliznę 
pościelową, tj. pokrowce, podkłady, prześcieradła, poszewki, wykonane z tkaniny o składzie 48% 
bawełna, 52% poliester i gramaturze 150 g/m2?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający w Grupie V dopuści as ortyment o wymiarach: - pokrowiec 160x210 cm, z zakładką 
30 cm - poszewka 70x80 cm, z zakładką 20 cm - prześcieradło160x250 cm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający wydzieli z Grupy V pozycję 4, tj pokrowiec kolorowy na pół koca? Wydzielenie 
pokrowców do osobnego zadania zapewni Zamawiającemu otrzymanie większej ilości 
konkurencyjnych ofert.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

5. Zamawiający w pozycji 4 w Grupie V wymaga bawełnianych pokrowców kolorowych na pół koca. W 
ofercie posiadamy pokrowce wykonane z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną 
poliuretanową. Oferowane przez nas pokrowce są elastyczne, nieprzemakalne, zmywalne, miękkie 
oraz odporne na ścieranie i działanie płynów ustrojowych i środków dezynfekcyjnych. Czy 
Zamawiający dopuści białe pokrowce ochronne na materac wykonane z poliestrowej dzianiny 
trykotowej powleczonej membraną poliuretanową, zmywalne, odporne na ścieranie i działanie płynów 
ustrojowych i środków dezynfekcyjnych?  

Odpowiedź: Zamawiający w opisie wymaga pokrowców wykonanych w/w tkaniny lub tkaniny 
dopuszczonej w pyt. 2. 

6. Czy Zamawiający wydzieli z Grupy V pozycję 6, tj serwety? Wydzielenie serwet do osobnego zadania 
zapewni Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

7. Czy Zamawiający w pozycji 6 w Grupie V dopuści serwety zielone wykonane z tkaniny bawełniano-
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poliestrowej o zawartości bawełny 48-60% o gramaturze 120 – 128 g/m2? Oferowana serweta dzięki 
niższej gramaturze jest bardzo ekonomiczna w praniu, a dzięki zawartości poliestru jest trwalsza w 
użytkowaniu.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

8. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu chlorowania bielizny pościelowej i serwet z Grupy V? 
Chlorowanie tkanin bardzo je osłabia, w związku z czym negatywnie wpływa na ich właściwości. Na 
rynku dostępne są środki wybielające nie zawierające chloru.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inny sposób wybielania lub dezynfekcji. 

 

 

 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                   Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
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